KALLELSE
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Tid

Kl. 18:00

Plats

A-salen, Medborgarhuset i Alafors

Ledamöter

Claes-Anders Bengtsson (KD),
ordförande
Mikael Berglund (M)
Oliver Andersson (M)
Susanna Mouvitz (M)
Jan Skog (M)
Henrik Fogelklou (M)
Lars Kopp (M)
Lennarth Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Dan Björk (M)
Maj Holmström (M)
Erik Liljeberg (M)
Lennarth Dahl (C)
Åke Niklasson (C)
Jessika Loftbring (C)
Tyrone Hansson (FIA)
Jonas Molin (-)
Renée Palmnäs (FIA)
Stefan Ekwing (L)
Rose-Marie Fihn (L)
Sune Rydén (KD)
Jenny Sandkvist (MP)
Sonny Landerberg (MP)
Paula Örn (S)

Krister Berghenhus (S)
Monica Samuelsson (S)
Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Dennis Ljunggren (S)
Lena Orstadius (S)
Rolf Gustafsson (S)
Catharina Eliasson (S)
Johan Nordin (S)
Ingrid Inhammar (S)
Elaine Björkman (S)
Klas Karlsson (S)
Lisa Gustafsson (V)
Sven Engdahl (V)
Christer Pålsson (V)
Birgitta Andersson (V)
Sven Nicolaisen (-)
Robert Jansson (SD)
Rune Karlsson (SD)
Kennet Sandow (SD)
Lennie Kjellman (-)
Marita Henriksson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)
Pernilla Johansson (SD)
Robert Roos (SD)

Ersättare

Urban Wallbert (M)
Anna Löfgren Silfversparre (M)
Dennis Larsen (M)
Gustav Havilehto (M)
Magnus Wennergren (M)
Johan Bankel (M)
Lina Bodestad (C)
Hampus Eskilsson (C)
Brita Karlsson (FIA)
Christer Eriksson (FIA)
Eva Lans Samuelsson (L)
Madeleine Olofsson (L)
Christer Mörlin (KD)
Ingvar Arvidsson (KD)
Geo de Maré (MP)
Lars-Åke Ellbén (MP)

Hiba Sahtaogullari (S)
Jarl Karlsson (S)
Christina Oskarsson (S)
Aree Said Gaff (S)
Monica H Westberg (S)
Toni Andersson (S)
Karin Heimdal (S)
Adam Jones (V)
Ann Franzén (V)
Börje Ohlsson (AD)
Kjell Brattfors (AD)
Rainer Andreasson (SD)
Mattias Börjesson (SD)
Anna-Karin Axelsson (SD)
Mikael Larsson (SD)

Övriga

Maria Reinholdsson, kommunchef

Afram Shiba, kommunsekreterare
Erik Bergman, kanslichef

Förhinder att närvara anmäls till: Afram Shiba, tel 0303-70 35 99 eller
afram.shiba@ale.se
Cleas-Anders Bengtsson, ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Ärenden

Föredragande

A

Upprop

B

Justering

1

KS.2021.2 - Fastställande föredragningslista

2

KS.2021.1 - Allmänhetetens frågestund

3

KS.2020.25 - Återrapportering av
kommunkompassen 2020

Daniela Ölmunger, avdelningschef
Strategi och uppföljning

18:25-18:55

Maria Palm, utvecklingsledare

4

KS-SOU.2021.277 - Information om ny
styrmodell Ale kommun

Daniela Ölmunger, avdelningschef
Strategi och uppföljning

18:05-18:20

5

KS.2020.423 - Information om Ale
översiktsplan 2021

Daniela Ölmunger, avdelningschef
Strategi och uppföljning

19:00-19:30

Maria Sexton, strategisk
samhällsplanerare
6

KS.2020.427 - Val av ny ersättare till
kommunstyrelsen efter Ronny Alms (SD)
entledigande

7

KS.2020.111 - Val av ny ersättare till
valnämnden efter Patrik Rasmussons (L)
entledigande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Ärenden

8

KS.2020.111 - Avsägelse från Christina
Magnusson Wallöe (S) avseende uppdraget
som ledamot tillika 1:e vice ordförande i
valnämnden

9

KS.2020.140 - Avsägelse från Christina
Magnusson Wallöe avseende uppdraget
som ersättare i socialnämnden (S)

10

KS.2020.140 - Val av ny ersättare till
socialnämnden efter Ronny Alm (SD)

11

KS.2020.140 - Val av ny ersättare till
socialnämnden efter Patrik Rasmusson (L)

12

KS.2021.103 - Val av ny nämndeman

13

KS.2021.393 - Val av ny ledamot till
revisorerna

14

KS.2020.423 - Antagande av Ale
översiktsplan 2021

Föredragande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Ärenden

Föredragande

15

KS.2021.169 - Uppföljning
funktionshinderpolitisk plan – Ale för alla

16

KS-SOU.2021.318 - Kommunernas
klimatlöften inför 2022

17

KS.2021.187 - Motion om taxor och avgifters
påverkan på boendekostnaderna - Dennis
Ljunggen (S)

18

KS.2021.406 - Revidering av
attestreglemente

19

KS-HR.2021.453 - Revidering av lönepolicy

20

KS-HR.2021.451 - Utredning avseende
lojalitetspeng

21

KS-SOU.2020.491 - Landsbygdsprogram

22

KS.2021.414 - Finansiering av lokalvård med
kommunbidrag

23

KS.2019.287 - Arbetsordning för

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Ärenden

Föredragande

kommunfullmäktige

24

KS.2021.497 - Förändring av valdistrikt 2022

25

KS-EKO.2021.467 - Inlösning av
pensionsskuld

26

KS.2021.496 - Budgetjustering särskild
lönesatsning 2021

27

KS-SOU.2021.433 - Delårsbokslut 2, 2021 för
Ale kommun

28

KS.2021.546 - Revisorernas bedömning av
delårsbokslut 2021-08-31

29

KS.2021.339 - Rapportering av ej verkställda
beslut enligt LSS, kvartal 2 2021

30

KS.2021.338 - Rapportering av ej verkställda
beslut SoL, kvartal 2 2021

31

KS.2021.5 - Redovisning av underrättelser
och beslut

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Ärenden

Föredragande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

KF § 177

Dnr KS.2020.427

Avsägelse från Ronny Alm (SD) avseende uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ronny Alm (SD) från uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ersättare till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Ronny Alm (SD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige
entledigar Ronny Alm (SD) och att val av ny ersättare till kommunstyrelsen
bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ronny Alm (SD) inkommen 2021-08-18
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
Lönavdelningen
Utvecklingsledare
För kännedom

Ronny Alm

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Från: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se>
Skickat: den 18 augusti 2021 18:40
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Avsägelse
Hej Amra
Jag avsäger mig alla min politiska uppdrag i kommunen så som
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Servicenämden
Från och med den 1/9/2021
Mvh
Ronny Alm
Sverigedemokraterna.
Skickades från E-post för Windows

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

KF § 184

Dnr KS.2020.111

Avsägelse från Patrik Rasmusson (L) avseende
uppdraget som ersättare i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Patrik Rasmusson (L) från
uppdraget som ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ersättare till valnämnden.
Sammanfattning
Patrik Rasmusson (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ersättare i valnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige
entledigar Patrik Rasmusson (L) från uppdraget och att val av ny ersättare till
valnämnden bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Patrik Rasmusson (L) inkommen 2021-09-05
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Lönavdelningen
För kännedom

Patrik Rasmusson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Från: Patrik Rasmusson <patrik.rasmusson@ale.se>
Skickat: den 5 september 2021 11:11
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Avsägelse
Hej
Jag avsäger mig alla politiska uppdrag i kommunen:
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Socialnämnden

Med vänlig hälsning
Patrik Rasmusson

Från: Christina Magnusson Wallöe <christina.magnusson-walloe@ale.se>
Skickat: den 16 september 2021 13:19
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Entledigande
Hej
Måste tyvärr p.g.a hälsoskäl avsäga mig mina uppdrag i Socialnämden och Valnämden.
Med vänlig hälsning Christina Magnusson Wallöé
Skickades från E-post för Windows

Från: Christina Magnusson Wallöe <christina.magnusson-walloe@ale.se>
Skickat: den 16 september 2021 13:19
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Entledigande
Hej
Måste tyvärr p.g.a hälsoskäl avsäga mig mina uppdrag i Socialnämden och Valnämden.
Med vänlig hälsning Christina Magnusson Wallöé
Skickades från E-post för Windows

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

KF § 178

Dnr KS.2020.140

Avsägelse från Ronny Alm (SD) avseende uppdraget
som ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ronny Alm (SD) från uppdraget
som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ersättare till
socialnämnden.
Sammanfattning
Ronny Alm (SD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige
entledigar Ronny Alm (SD) och att val av ny ersättare till socialnämnden
bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ronny Alm (SD) inkommen 2021-08-18
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
Nämndsekreterare på socialnämnden
Lönavdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Ronny Alm

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Från: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se>
Skickat: den 19 augusti 2021 12:23
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Sv: Avsägelse
Tack
Bara ett fel Jag skrev servicenämden
Det ska vara Socialnämnden
Mvh
Ronny Alm
Skickades från E-post för Windows
Från: Amra Muminhodzic
Skickat: den 19 augusti 2021 08:30
Till: Ronny Alm
Ämne: Sv: Avsägelse
Hej Ronny,
Dina avsägelser är mottagna och kommer behandlas på nästa kommunfullmäktige
sammanträde.

Vänliga hälsningar
Amra Muminhodzic
Kommunsekreterare
_______________________

Kansli- och säkerhetsavdelningen
Sektor kommunstyrelsen
449 80 Alafors
Telefon: 0303-70 32 60
E-post: amra.muminhodzic@ale.se
Besöksadress: Ale Torg, Nödinge
www.ale.se

Ale kommun behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss.
Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Ale kommun behandlar personuppgifter på
ale.se/personuppgifter.

Från: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se>
Skickat: den 18 augusti 2021 18:40
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Avsägelse
Hej Amra
Jag avsäger mig alla min politiska uppdrag i kommunen så som
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Servicenämden
Från och med den 1/9/2021
Mvh
Ronny Alm
Sverigedemokraterna.
Skickades från E-post för Windows

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

KF § 185

Dnr KS.2020.140

Avsägelse från Patrik Rasmusson (L) avseende
uppdraget som ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Patrik Rasmusson (L) från
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare till socialnämnden
bordläggs.
Sammanfattning
Patrik Rasmusson (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att Patrik Rasmusson (L) entledigas från uppdraget och att val av ny
ersättare till socialnämnden bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Patrik Rasmusson (L) inkommen 2021-09-05
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
Nämndsekreterare på socialnämnden
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Lönavdelningen
För kännedom

Patrik Rasmusson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

KF § 180

Dnr KS.2021.393

Val av ny ledamot i revisorerna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ledamot till revisorerna.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om en ny ledamot i revisorerna efter Leif
Hansson (FIA).
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att val av ny ledamot
till revisorerna bordläggs.
Beslutsunderlag
Mejl från Renée Palmnäs (FIA) inkommet 2021-08-20
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
Lönavdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Revisorerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 219

Dnr KS.2020.423

Ale översiktsplan 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Ale
översiktsplan 2021 med miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 3 kap.
19 § plan- och bygglagen (2010:900) enligt sin lydelse före den 1 april 2020.
Ale översiktsplan 2021 ersätter översiktsplan antagen 2007.
Sammanfattning
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört
utställning av ”Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021”.
Sammanfattningsvis så har utredningsområden tagits bort som begrepp i
förslaget till ny översiktsplan och således föreligger dessa inte heller längre
som föreslagen markanvändning utan som ett nytt kartlager under den
strategiska kartan betecknat idéområden. Idéområdena är inte utredda och inför
ställningstagande ska många motstående intressen avvägas. Idéområdena är
områdena som är grovt skissade och som påvisar kommunens tankar om långt
framtida möjligheter. Begreppet utvecklingsområde ligger kvar och där visar
kommunen sin intention med markanvändningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-07
Antagandehandling
Utställningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning
Granskningsyttrande, 2021-09-08
Yrkande
Robert Jansson (SD) tillstyrker för Sverigedemokraternas räkning
förvaltningens förslag.
Monica Samuelsson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till
förvaltningens förslag.
Robert Jansson (SD) gör följande tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i översiktsplanen pekar ut
en centralort/huvudort och att det är Älvängen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Monica Samuelsson (S) lämnar följande protokollsanteckning för
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets räkning:
I samband med Översiktsplanen så pekas Ale kommuns långsiktiga utveckling
ut.
Den beskriver en strategisk trafikförbindelse mellan Alingsås, Ale och vidare
västerut som skulle kunna leda tung trafik igenom våra tätorter under lång tid
framöver.
I ett kommande arbete med tematiska tillägg och ordinarie strategiska
trafikplanering kommer vi fortsatt att driva frågan om att tydligt peka ut
lösningar som inte riskerar att försvåra tätorternas utveckling pga svårlösta
trafik och bullerproblem.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(4)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2020.423
Datum: 2021-10-07
Avdelningschef Daniela Ölmunger
Kommunstyrelsen

Antagande av Ale översiktsplan 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Ale översiktsplan 2021
med miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med plan- och bygglagen 3 kap. 19§. (2010:900 i
sin lydelse före den 1 april 2020). Ale översiktsplan 2021 ersätter översiktsplan antagen 2007.

Sammanfattning
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört utställning av
”Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021”. Sammanfattningsvis så har
utredningsområden tagits bort som begrepp i förslaget till ny översiktsplan och således
föreligger dessa inte heller längre som föreslagen markanvändning utan som ett nytt kartlager
under den strategiska kartan betecknat idéområden. Idéområdena är inte utredda och inför
ställningstagande ska många motstående intressen avvägas. Idéområdena är områdena som är
grovt skissade och som påvisar kommunens tankar om långt framtida möjligheter. Begreppet
utvecklingsområde ligger kvar och där visar kommunen sin intention med markanvändningen.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-07
Antagandehandling
Utställningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning
Granskningsyttrande

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering
Strategisk chef
För kännedom
Samtliga nämnder

Ärendet
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunstyrelsen ställt ut "Översiktsplan för Ale
kommun – Ale ÖP 2021”.
Förslaget till översiktsplan bygger på fem strategier:






Förtäta i orterna
Växa med regionen
Hållbart
Stärk jordbruk, värna natur
Skydda Göta älv

De synpunkter som angränsande kommuner anför är företrädesvis positiva i planförslagets
riktning och föranleder ingen förändring av den föreslagna mark- och vattenanvändningen.
De synpunkter som staten framför gällande de konflikter med riksintressen staten menar att
kommunen måste förhålla sig till har kommunen valt att till viss del tillmötesgå. Detta gäller
de tidigare identifierade så kallade "utredningsområdena" som i förslaget till ny översiktsplan
har tagits bort som begrepp och därmed också tagits bort som föreslagen markanvändning.
Dessa återfinns istället under den strategiska kartan som idéområden vilket är ett sätt för
kommunen att visa på sin framtidsvision utan att peka ut riktningen som skarp.
Förvaltningen har i samråd med styrgrupp och arbetsgrupp för översiktsplan tagit fram
förslaget till antagandehandling "Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021”.
Handlingarna består av en textdel med framtidsriktning, utmaningar kommunen står inför,
strategier och riktlinjer för att möta dessa förutsättningar samt tre kartor, en mark- och
vattenanvändningskarta, en värde- och hänsynskarta samt en strategikarta. Under rubriken
“Övriga kartlager” finns ett flertal kunskapslager som kan kompletteras fortlöpande. Till
antagandehandlingen för ny översiktsplan finns en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning
och ett utställningsutlåtande och länsstyrelsens granskningsyttrande.
Styrgrupp för framtagande av ny översiktsplan omfattar kommunstyrelsens ordförande
Mikael Berglund (M), vice ordförande Monica Samuelsson (S), kommunchef Maria
Reinholdsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou (M) samt vice
ordförande Johan Nordin (S).

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Arbetsgrupp för framtagande av ny översiktsplan omfattar kommunstyrelsens ordförande
Mikael Berglund (M), vice ordförande Monica Samuelsson (S), samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Henrik Fogelklou (M), vice ordförande Johan Nordin (S), Marie Olsson (V), Geo
de Maré (MP), Jörgen Sundén (SD), Åke Niklasson (C), Sune Rydén (Kd), Jonas Lindberg
(L), Rolf Gustavsson (S) och Börje Ohlsson (AD).
Ekonomisk bedömning
Exploateringskostnader för enskilda utbyggnadsområden täcks vanligtvis genom
exploateringsavtal eller tomtförsäljning. För vissa utbyggnadsområden erfordras dock
utbyggnad eller förstärkning av övergripande tekniska försörjningssystem såsom valedningar, vattentorn, övergripande gatunät mm. Driftkostnaderna för olika kommunala
verksamheter kommer att öka i takt med ökat verksamhetsunderlag. Även skatteintäkter och
avgifter ökar. Nettoeffekten av de föreslagna utbyggnadsområdena är därför i dagsläget svår
att bedöma eftersom någon omfattande samhällsekonomisk analys inte genomförs med
anledning av översiktsplanearbetet.
Invånarperspektiv
Invånarna har beretts möjligheten att lämna synpunkter under utställningsfasen. Digitala
träffar har genomförts och utställningsmaterialet har varit tillgängligt digitalt via kommunens
hemsida samt fysiskt på kommunens bibliotek i Älvängen och i kommunens kontaktcenter i
Nödinge kommunhus.
Hållbarhetsperspektivet
Förlaget innebär miljöpåverkan då den föreslagna expansionen kommer att ta områden som
idag är skogsmark eller jordbruksmark i anspråk. För att säkerställa att miljöhänsyn är väl
belyst har en miljökonsekvensbeskrivning genomförts.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Planförslaget har hållits tillgängligt för allmänheten under utställningstiden 23 juni till och
med 28 augusti 2021 enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen 3 kap. 7 och 8 §
(2010:900 i sin lydelse för den 1 april 2020). Översiktsplanen har under denna tid varit
utställd på kommunhus Nödinge, på biblioteket i Älvängen samt på kommunens hemsida. Då
pandemins restriktioner begränsat tillgängligheten för fysiska möten har digitala träffar för
allmänheten hållits under utställningsperioden. Totalt gavs möjlighet att delta vid två olika
tillfällen och 6 personer valde att delta i ett digitalt möte. Kungörelse har annonserats i
lokaltidning och på kommunens anslagstavla.
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Planförslaget har varit utsänt på remiss för synpunkter och eventuella yttranden till statliga
myndigheter/verk/bolag, företagarföreningar, större företag, regionala organ, berörda
kommuner, lokala organ, intresseföreningar/sammanslutningar, politiska partier,
vägföreningar, kommunala nämnder/instanser/bolag, fastighetsägare med flera.
Beslutets genomförande
Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning men är inget juridiskt bindande dokument.
Översiktsplanen fungerar som riktning för kommunens planering av samhällets utveckling.
Förvaltningens bedömning
Inriktningen på översiktsplanearbetet har varit att i första hand ge förslag på nya
expansionsområden för bostäder och verksamheter i en tillväxtkommun som ska nå en
omfattande befolkningsutveckling fram till 2050. Det är framför allt i de pendelnära
tätortsområdena kommunen föreslås växa där möjligheten till kollektivtrafik och utvecklad
service är god. I förslag till antagandehandling av ny översiktsplan ges förutsättningar för ca
7200 nya bostäder i tätort och i nya utvecklingsområden. Kommunen har i dagsläget brist på
mark för näringslivsverksamhet. I översiktsplanearbetet har en viktig inriktning varit att ta
fram mark för verksamhet. I föreliggande förslag har därför nya områden för
verksamhetsmark identifierats. I de fall motstående intressen mellan stat och kommun
kvarstår, får de avvägas i kommande planering. Tillväxt har en påverkan på samhället då den
tar i anspråk mark som kan ha olika intressenter. I enlighet med mål 8 om anständiga
arbetsvillkor och full och produktiv sysselsättning, ses goda förutsättningar för
entreprenörskap och företagande som en av grundförutsättningarna
(https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/anstandigaarbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/). I de ingående delmålen pekas på företagens
förutsättningar att fortsätta utveckla sina produkter och tjänster på ett sådan sätt att sambandet
mellan resursutnyttjande och negativ miljö- och klimatpåverkan bryts. En viktig förutsättning
i detta avseende för Ales del, är att kunna skapa och bibehålla möjligheter för tillväxt på
sådant sätt att transporter sker resurs- och klimateffektivt. Transporter på spår, på vatten och
transporter av människor genom kollektivtrafiknätverket är en grundförutsättning.
Kollektivtrafiknära tillväxt skapar förutsättningar för människor att resa med så låg
klimatbelastning som möjligt. Att också utveckla möjligheter för arbetsplatser i samklang
med den efterfrågade befolkningstillväxten får också ses som en rimlig och relevant strategi i
sammanhanget ur flera perspektiv. Att kunna arbeta i närheten av sin bostad ger möjligheter
att ta sig till och från arbetet till fots eller cykel. Detta skapar också möjligheter för en levande
ort där tjänster och service kan utvecklas och erbjudas de boende för en god livskvalitet.
Strategin att växa i tätorterna och pendlingsnära områden bedömer således förvaltningen är en
rimlig strategi då den harmoniserar med de regionala, nationella och överstatliga
målsättningarna som finns inom hållbar tillväxt.
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Utställningsutlåtande
Utställning av översiktsplanen pågick mellan 23 juni och 28 augusti 2021. Under utställningen har
kommunmedlemmar, föreningar, näringsliv, grannkommuner och berörda myndigheter haft
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Översiktsplanen är digital och nås via kommunens webbplats. En pdf-version av utställningsförslaget
fanns tillgänglig och kunde laddas ner via webbplatsen eller hämtas i kommunens kontaktcenter.
Utställningshandlingen har varit utställd i kontaktcenter och på Älvängens bibliotek.
Information om utställningen och formerna för detsamma har gått ut enligt följande:
• Kungörelse i lokaltidningen samt på kommunens anslagstavla
• Annons i lokaltidning
• Information på ale.se
• Utskick via e-post till myndigheter, berörda kommuner, organisationer, företag och
föreningar.
Under utställningstiden har kommunen bjudit in till digitala dialogmöten vid två tillfällen. Sex
personer valde att delta i ett digitalt dialogmöte.
Synpunkter på förslaget togs emot via en särskild e-postadress och genom vanlig postgång.
Utställningsutlåtandet
Utställningsutlåtandet, som följer utställningshandlingens struktur, sammanfattar och kommenterar
synpunkter under respektive rubrik.
Inkomna yttranden
Totalt har 27 yttranden inkommit från myndigheter, företagare, föreningar och enskilda. Samtliga
inkomna synpunkter är registrerade i kommunens diariesystem.
Följande myndigheter, regionala organ och kommuner har yttrat sig över förslaget:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lantmäterimyndigheten
Trafikverket
Sjöfartsverket
Statens geotekniska institut
Fortifikationsverket
Svenska Kraftnät
Polismyndigheten i Västra Götaland
Lerums kommun
Kungälvs kommun
Göteborgs stad
Följande kommunala verksamheter har yttrat sig:
Sektor utbildning
Sektor socialnämnd
Följande kommunala råd har yttrat sig:
Rådet för Funktionshinderfrågor
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Följande föreningar och organisationer har yttrat sig:
Göteborgs Energi AB och Ale Fjärrvärme AB
Gryab
Skogsstyrelsen, Göteborgs distrikt
Göteborgs Stad kretslopp och vatten
LRF
Naturskyddsföreningen i Ale
OK Alehof
Därutöver har sex skrivelser inkommit från enskilda.
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Ändringar och kompletteringar efter utställning
Antagandehandling
KARTA
Pågående markanvändning:
• Tätort Alvhem - utbredning justerad
• Verksamhetsområde Bohus - utbredning justerad
Föreslagen markanvändning:
• Begreppet ”utredningsområde” ersätts med begreppet ”idéområde” som blir ett eget
kartlager under strategi
• Utredningsområde verksamheter Grönnäs – ändras till utvecklingsområde, utbredning
justerad
• Utveckling verksamheter Alvhem – området är redan ianspråktaget och läggs därför till tätort
Alvhem
• Utveckling verksamheter Bohus – området är redan ianspråktaget och läggs därför till
angränsande verksamhetsområde
TEXT
Förteckning över ändringar och tillägg i text, Ale Översiktsplan 2021, antagandehandling i
förhållande till utställningshandling.
Generellt har begreppet ”utredningsområde” ersatts med begreppet ”Idéområde”. Idéområde
definieras i del 3.
Del 2 Användning av mark- och vatten
2.2 Risk och sårbarhet
har kompletterats avseende kommunens risk- och sårbarhetsanalys
2.3 Miljökvalitetsnormer
har kompletterats avseende vatten och luft
2.5 Kompletterande utredningar
har förtydligats avseende att det är av kommunen önskade åtgärdsvalsstudier i
Trafikverkets regi som avses
2.8 Föreslagen markanvändning
definition tätort har kompletterats
utredningsområde utgår som begrepp och ersätts av idéområde
2.9 Föreslagna utvecklingsområden
har justerats och text kompletterats
Del 3 Strategi och riktlinjer
3.1.2 Idéområden
har tillkommit och definierats
3.2 Bostäder och byggande – i tätort och på landsbygd
riktlinje avseende klimatanpassning av ny bebyggelse har tillkommit
3.10 Miljö, hälsa och säkerhet
riktlinjer för risk för översvämning i älv och vattendrag samt risk vid ökad nederbörd
och kraftiga regn har justerats och kompletterats

Miljökonsekvensbeskrivning
6.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och bedömning av påverkan
- Påverkan på riksintressen
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begreppet utredningsområde har ersatts med idéområde och handlingen har justerats
därefter
- Miljökvalitetsnormer
text har justerats och kompletterats avseende luft och vattenförekomster
6.4 Samhällsekonomi
tabell samhällsekonomisk påverkan har justerats och kompletterats
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Del 2 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
2.8 Föreslagen markanvändning
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Kommunen har
utifrån kommunens särskilda utmaningar tagit fram planer för den strategiska utvecklingen och den
framtida mark- och vattenanvändningen.
Hur riksintressena ska tillgodoses framgår inte av översiktsplanen. Utifrån nu kända förutsättningar
kan Länsstyrelsen därför inte utesluta att föreslagen mark- och vattenanvändning motverkar att
riksintressen tillgodoses.
Kommentar: Utredningsområden som påverkar riksintressen har tagits bort som föreslagen
markanvändning i översiktsplanen. När orternas omvandling är genomförd och i de fall då nödvändig
utbyggnad inte ryms inom orterna, föreslås idéområden. I idéområdenas riktning skulle bebyggelsen
kunna utvecklas om utredning och analys visar att markanvändningen är lämplig. Under strategiska
kartan tillkommer ett kartlager där idéområden pekas ut. Tidshorisonten för idéområdena är 20-30
år. Orterna längs Göta älv ligger där de naturgivna förutsättningarna i många fall är som mest
komplexa. Risker för människors hälsa och säkerhet som bland annat skred, erosion, översvämning
och markföroreningar ska utredas innan planering påbörjas. Strandskydd, jordbruksmark och
riksintressen har särskild lagstiftning som ska följas och eventuella avsteg ska motiveras och
kommunens ställningstagande ska tydliggöras.
Naturskyddsföreningen:
Övergripande synpunkter
Om samrådsredogörelsen:
Naturskyddsföreningen noterar att endast en mindre del av våra samrådssynpunkter redovisas i
samrådsredogörelsen och då det kommer ett svar står det i de allra flesta fall endast noteras. Vi är
medvetna om att kommunen fått många synpunkter på samrådsunderlaget men vi undrar hur ni gör
utsållningen av synpunkter? Vi tycker det finns en del viktiga synpunkter som är så konkreta att
kommunen nog skulle ha tagit upp dessa i samrådsredogörelsen. Samrådsredogörelsen är intressant
läsning inte bara för den som lämnat ett visst yttrande utan viktig läsning även för andra som lämnat
synpunkter och även för alla andra.
När det gäller svaren så är noteras det vanligaste svaret. Vi tolkar det svaret som att ni har läst vår
synpunkt men kommer inte att göra något åt det och att ni inte känner att ni behöver ge oss en
motivering. Fler motiveringar i era svar hade gett en mer transparent ÖP-process.
Vi ser ibland svar på våra synpunkter i svaret till någon annan som tyckt likadant som oss. Då bör ni
hänvisa till det svaret och ange att även vi haft samma synpunkt som t ex länsstyrelsen, som ni i
högre grad har svarat.
Det näst vanligaste svaret på våra synpunkter är ”Synpunkterna noteras inför kommande arbete med
ny översiktsplan eller planeringsstrategi”. Problemet med det svaret, som vi tycker är ett alltför
passivt beteende, är att det är denna ÖP vi vill påverka och att den förra ÖP:n är från 2007. Med
tanke på att det börjar bli bråttom med att bygga ett uthålligt samhälle, är vi inte nöjda med att
skjuta våra synpunkter till framtiden. För några av våra synpunkter kan vi ha förståelse för ett sådant
svar men undrar då vad det är för skillnad på det och ett annat svar som ibland använts till andra som
lämnat in synpunkter, nämligen ” Noteras inför arbete med nästa översiktsplan eller
planeringsstrategi 2024.” Vad betyder det, kommer översiktsplanen att göras om 2024 eller är det
endast en planeringsstrategi som kommer att tillkomma då?
När det gäller frågan om naturvårdsprogrammet som håller på att revideras, är ert svar till oss och
miljöenheten att ni lagt in unika naturvärden och höga naturvärden som ett kartlager, i övrigt
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inväntas det nya naturvårdsprogrammet. Naturskyddsföreningen är tacksamma för förändringen
men undrar vad som menas med att invänta. Naturvårdsprogrammet ska vara klart 2022 och
översiktsplanen ska väl vara klar tidigare än så? Vidare undrar föreningen om det är objekten från det
befintliga naturvårdsprogrammet som lagts in eller om kommunen lagt in den allra senaste
kunskapen från revideringen av naturvårdsprogrammet? Föreningen har i det avseendet medverkat
med ny information. Det är viktigt att bygga översiktsplanen på aktuell kunskap, menar vi, och ser
inga problem med att göra så även om det nya naturvårdsprogrammet inte skulle hinna antas,
eftersom värdering av naturvärdesobjekt följer metoder som objektivt klassar naturvärden. Det är
alltså inte någon subjektiv värdering eller politisk viljeyttring som ska komma till uttryck om
nuvarande förhållanden.
När det gäller aktuell kunskap så ser naturskyddsföreningen med stor oro det yttrande som
miljöenheten lämnat. Vår oro beror inte på att vi ifrågasätter miljöenhetens synpunkter, tvärt om, de
bekräftar snarare vår farhåga om att ÖP-arbetet inte är byggt på gedigen grund där man utnyttjar
den kunskap som finns inom kommunen. Miljöenheten menar att bristerna i planförslaget och
underliggande analyser kan förklaras med att sakkunskap inom olika områden i kommunens
verksamhet inte har tagits tillvara. ÖP behöver för att vara användbar tas fram tillsammans med alla
berörda funktioner så att framtagande av fakta och tolkning sker på rätt sätt. Istället föreslår
kommunen att många underlag ska tas fram i efterskott, menar miljöenheten. Detta är olyckligt
eftersom kommande underlag och analyser kan komma att visa på helt andra behov eller andra
lämpliga användningsändamål för mark och vatten, som motsäger de förslag till markanvändning
som nu anges i samrådshandlingen.
Naturskyddsföreningen instämmer fullt ut i miljöenhetens synpunkt och menar att ÖP-arbetet
behöver ta ett steg tillbaka och få med personal från bland annat miljöenheten i detta arbete. Det
känns som att man inte startat upp arbetet på rätt sätt och att en snäv tidplan är viktigare att hålla
än att ÖP-arbetet får den funktion som är menad. Som miljöenheten skriver, ”ÖP som den ser ut nu
missar det viktigaste målet – att vara vägledande för markanvändningen. Nuvarande utformning ger
inget stöd för den efterföljande planeringen eller prövning av bygglov/förhandsbesked, eftersom alla
analyser och avvägningar fortsatt kommer att behöva göras i DP-skedet eller i det enskilda
förhandsbeskedet. Såväl pågående som föreslagen markanvändning tycks ha ritats in utan att
befintligt kunskapsunderlag eller lokalkännedom tagits tillvara”. Analysen är klockren från
miljöenhetens sida och överensstämmer väl med den bild som naturskyddsföreningen får av
översiktsplanen.
Vi vill passa på att framhålla att väldigt många av miljöenhetens synpunkter på samrådshandlingen är
viktiga synpunkter som föreningen delar och att detta bättre borde avspeglas i
utställningshandlingen.
Övriga synpunkter
•
Sid 12: Avsnitt 2.1 Hantering av målkonflikter – avvägning mellan olika allmänna och
enskilda intressen. Här framkommer att kommunen prioriterar tillkomst av bostäder och
verksamheter framför motstående allmänna intressen, t ex biologisk mångfald och fungerande
ekosystemtjänster. Vi tycker precis tvärtom. Bostäder och verksamhetsområden bör bara få komma
till stånd om man samtidigt sett till att ekologisk hållbarhet inte försämras. Exploatering som inte
klarar det, med eller utan kompensationsåtgärder, bör inte få tillkomma. Utan ekologisk hållbarhet
finns inte heller förutsättning för social och ekonomisk hållbarhet. Typiskt med triangeln som står
med den smala spetsen nedåt och att den ekonomiska hållbarheten sitter i den bredaste delen. Den
schematiska bilden bör istället ha en bred stabil bas med ekologisk hållbarhet som social och
ekonomisk hållbarhet har som grund. Eller ännu hellre en stor ring som symboliserar ekologisk
hållbarhet och som innesluter två mindre ringar som symboliserar social och ekonomisk hållbarhet.
Utan ett sådant förhållningssätt kan man inte hävda att man planerar för ett långsiktigt uthålligt
samhälle.
•
Sid 57: Föreningen välkomnar och sätter stort värde på att det nu står att ”Kommunal
skog som fungerar som närrekreationsområde ska i första hand förvaltas hyggesfritt”.
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Naturskyddsföreningen hade gärna sett att man gått ännu längre och inlett med att fokus på
närrekreationsområden ska vara att maximera rekreationsvärdena och den biologiska mångfalden.
•
Sid 57: Vi håller med om att sällsynt växtlighet och artrikedom ska värnas, men varför
har man begränsat detta till våtmarker? Det bör gälla i alla typer av biotoper.
•
Sid 57: Bra att kommunen ska bekämpa och hindra spridning av invasiva arter.
•
Sid 57: De gröna kilarna ska uppmärksammas och planeras för kommunens långsiktiga
utveckling, anges det. Bra, men på vilket vis ska det planeras? Observera att den gröna kilen
Vättlefjäll, Alefjäll och Risveden även inkluderar Alefjäll, alltså inte bara Risveden och Vättlefjälls
riksintressanta områden som sägs på sid 61. Alefjäll nämns inte där, vilket borde gjorts. Alefjäll är
visserligen inte utpekat som riksintresse men är ändå en viktig grönstruktur och därtill utgör den
mellersta delen av den gröna kilen. Utan Alefjäll fragmenteras den gröna kilen och viktiga
spridnings¬samband bryts. Texten på sid 61 bör därför ändras.
•
Sid 58: Naturskyddsföreningen välkomnar skrivningen ”Viktiga biologiska
spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och på landsbygden”. Det är
betydelsefullt för både bevarandet av biologisk mångfald och friluftslivet.
•
Sid 59: Älvens stränder i anslutning till Ales orter ska få en mera framträdande roll i
planeringen för användning året runt, står det under gestaltning. Vad menas egentligen med det?
Älvstränderna hyser flerstädes höga naturvärden och är av riksintresse för bland annat naturmiljö.
Det gäller även i flera av våra orter. Dessa strandängar har en stor biologisk funktion under alla
årstider och de flesta behöver betas eller slås för att behålla sina naturvärden. Formuleringen är för
kryptisk. Tydliggör vad ni menar och om det innebär en annan markanvändning än den nuvarande.
Konsekvensbeskriv det i så fall. Stor risk att det står i konflikt med det som skrivs i avsnitt 3.13 om
natur.
•
Sid 66: Karta Värden och hänsyn. Det blir alldeles fel att endast kalla skyddade
områden för Natur- och kulturmiljövärden. Det finns gott om områden som har förhöjda naturvärden
och t o m höga eller unika naturvärden. De måste så klart också redovisas på denna karta.
Kommentar: Kunskaper och förutsättningar för samhällsplaneringen är under ständig förändring.
Framgent kommer kommunens översiktsplanering att följa Boverkets modell för kontinuerlig
översiktsplanering. Det innebär att översiktsplanen ständigt kan aktualitetsförklaras när ny kunskap
och nya utredningar som påverkar mark- och vattenanvändningen tillkommer. Ale ÖP 2021 är starten
för detta nya sätt att arbeta med översiktlig planering. I arbetet har behovet flera utredningsinsatser
identifierats och dessa planeringsinsatser finns listade i del 2, ”Kompletterande utredningar”. Den
digitala presentationsformen möjliggör att översiktsplanen kan uppdateras fortlöpande när
Kommunfullmäktige så beslutar. Plan- och bygglagen ändrades 1 april 2020 och det innebär att en ny
översiktsplan eller planeringsstrategi ska vara antagen senast två år efter allmänt val, annars upphör
översiktsplanen att gälla. Det innebär då att staten kommer att granska planer och bygglov som om
kommunen inte har en översiktsplan.
Naturvårdsprogrammet från 2007 gäller tills det är ersatt av ett nytt. Arbete pågår med detta sedan
2016.
Texter och illustration kompletteras. Notera att Alefjäll är med i den strategiska kartan. Vid varje
planeringsinsats ska platsens förutsättningar utredas och allmänna och enskilda intressen ska
avvägas. Översiktsplanen visar på kommunens vilja hur mark- och vattenanvändningen ska utvecklas.
Hur samhällsplaneringen blir utförd beslutas i detaljplaner och bygglov. I de frågor som kräver
fördjupningar genomförs tematiska tillägg och utredningar.
Utbildningsnämnden:
Det behövs ett förtydligande för hur lokaler ska kunna säkerställas vid förtätning i orterna.
Barnperspektivet behöver utvecklas ytterligare avseende lokaliseringens påverkan på
uppväxtvillkoren.
Kommentar: I arbetet med varje ny detaljplan ska behovet av skola, förskola med mera utredas och
säkerställas.
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2.9 Föreslagna utrednings- och utvecklingsområden
Statens geotekniska institut, SGI:
SGI har i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad översiktsplan. Yttrandet är daterat
2021-03-11, diarienummer enligt ovan. Generellt sett kvarstår tidigare synpunkter med
nedanstående förtydligande.
Kommunen beskriver på ett övergripande sätt i ÖP hur de hanterar de geotekniska
riskfaktorerna vid planläggning och bygglovgivning. I ÖP nämns även översiktlig
skredriskanalys för Göta älv som SGI utfört mellan 2009-2011 samt MSB:s
Stabilitetskartering för finkorniga jordarter, som underlag som kan användas för att hantera
risker för naturolyckor. SGI saknar beskrivningar av geotekniska förutsättningar med
avseende på geotekniska riskfaktorer samt beskrivningar av hur kommunen har tagit hänsyn
till geotekniska förutsättningar i sin översiktsplanering. Ett exempel är att man skulle kunna
föra in detta i texter för resp. utvecklingsområde och tydligt redogöra för hur man tagit
hänsyn till geotekniska riskfaktorer när man har valt utvecklingsområden. Det är även viktigt
att beskriva hur man avser att hantera kvarvarande risker i senare skeden i planläggning och
bygglovgivning. Fångar man geotekniskt komplexa områden i översiktsplanen skapas bättre
förutsättningar för att hantera frågorna i kommande detaljplanering och bygglovgivning.
Inom områden med kvicklera eller långsträckta slänter med låg stabilitet kan det vara svårt
att lösa frågorna inom ramen för enskilda detaljplaner och bygglov. Översiktsplanen kan
användas som ett verktyg för att hitta de områden där det krävs att frågorna hanteras tidigt
för att skapa bättre förutsättningar för att kunna detaljplanera eller ge bygglov.
Kommentar: Se svar till Naturskyddsföreningen ovan avseende kontinuerlig översiktsplanering. Den
nya digitala modellen för översiktsplanering ger nya möjligheter till fortlöpande kunskapshöjande
informations- och kunskapslager. Samhällsplanerarna har tillgång till mer material än vad som
presenterats i översiktsplanen externt. Ale kommun är väl medveten och kunnig om risker och
komplexitet med rådande geotekniska förutsättningar. Ortsutvecklingen är föreslagen framför allt i
Göta älvdalen där riskerna är stora och förutsättningar är komplexa. Förtydligande av idéer om vilka
områden som på längre sikt kan komma att utvecklas är betecknade som idéområden. I dagsläget
finns inga projekt eller utredningar i dessa områden, det är en viljeinriktning i vilken riktning orterna
kan utvecklas. Förutsättningar är avläsbara i kartlager, men analysarbetet kvarstår. Analys är
kopplad till projekt.
UTREDNINGSOMRÅDE TÄTORT SURTE/BOHUS
Naturskyddsföreningen:
Naturskyddsföreningen gillar idén om att man först och främst undviker skada på befintliga värden
och tillser att höga naturvärden kan säkerställas. För de naturvärden som inte har lika hög klassning
och skulle kunna undvaras, sker kompensation så att nettoeffekten av exploateringen på sikt inte
försämras för naturvärdena.
Kommentar: Noteras.
UTVECKLINGSOMRÅDE TÄTORT NÖDINGE
Naturskyddsföreningen:
Naturvärden ska beaktas, står det här. Ingen kompensation då som i utredningsområde tätort
Surte/Bohus och inget säkerställande av naturvärden heller? Varför inte agera på samma sätt? Vad
betyder i så fall beaktas? Föreningen vidhåller sin ståndpunkt från yttrandet över
samrådshandlingen.
Föreningen ser med tillfredsställelse att det inte längre ingår i ÖP-förslaget att bygga ut Nödinge
småbåtshamn på de öppna strandängarna norr om Hållsdammsbäcken. Föreningsmedlemmar
noterade under försommaren 2021 skäggmes, vattenrall, enkelbeckasin, gulärla, sävsångare,
sävsparv m fl känsliga arter på strandängarna väster om Nödinge centrum under häckningstid. Även
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rördrom, rosenfink, kungsfiskare och småfläckig sumphöna har observerats i området. Därtill rikligt
med vattenstånds och en notering av karminspinnare som lever på stånds. Vår bedömning är att en
sådan exploatering som föreslogs i samrådshandlingen hade kunnat orsaka en påtaglig skada på
riksintresset för naturvård.
Kommentar: I utvecklingsområdet pågår planering och nödvändiga utredningar och avvägningar
utförs inom detaljplanearbetet.
UTREDNINGSOMRÅDE TÄTORT HÅLLSDAMMSBÄCKEN 1 OCH 2
Fastighetsägare:
Undertecknad som är markägare till ett 5 ha stort markområde beläget inom utredningsområde
Hållsdammsbäcken vill framföra följande.
Jag har inget intresse av en utredning gällande omfattande bostadsbyggnation på min mark, däremot
ser jag gärna en utredning gällande möjligheterna att ta tillvara de stora natur-, kultur- och
rekreationsvärdena som finns i utredningsområdet.
Kommentar: Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Som framgår i del 2 ”Föreslagen
markanvändning” av utställningshandlingen så är det markägaren som har rådighet av hur marken
exploateras. Kommunen öppnar en möjlighet till prövning av utveckling inom föreslaget område.
OK Alehof:
Med anledning av planerat utredningsområde för bebyggelse i närhet till nuvarande motionsspår vid
Dammekärr, öster om Nödinge vid Granåsvägen, vill vi som förening påpeka vikten av att behålla
skog runt motionsspåret. Idag finns bostadsområde i direkt anslutning till motionsspårets norra del.
Detta förenklar för många att nå motionsspåret vilket är positivt. I södra ändan av motionsspåret
finns motionsanläggningen Dammekärr, med möjlighet till dusch, ombyte och även ett utegym som
komplement till spåret. Men för att motionsspåret ska behålla sitt stora värde för rekreation är det
viktigt att resterande delar av motionsspåret går genom skog. Det finns många studier som visar hur
viktig skogen är för att få människor att finna ro och ett avbrott från de ljud som ständigt omger oss.
Delar av spåret har idag utmärkts som område med ljudnivå under 30 dB, vilket är viktigt att bevara.
Motionsspåret bör därför behålla nuvarande skogsområde som avskärmar från bebyggelse.
I den uppdaterade översiktsplanen, efter att samråd skett under våren 2021, har utredningsområdet
för bebyggelse utökats österut, vilket riskerar att minska skogsområdet som omger motionsspåret.
OK Alehof anser att man vid utredning av området behöver lägga stor vikt vid värdet av ett
samhällsnära friluftsområde samt värdet av att bevara skogen som omger motionsspåret. För att
ytterligare öka tillgängligheten kan en gång/cykelväg anläggas som anslutning mellan Dammekärr
och Granåsvägen.
I översiktsplanen har också angetts ett område för skyddsvärd natur, samt område som används som
rekreationsområde, i närheten av Dammekärr, Nödinge. Dessa områden bör utökas, för att på så sätt
skydda skogen som finns i området så att den bevaras. Nödvändiga skogliga åtgärder som måste
vidtas, t ex vid angrepp av skadedjur, ska utföras, men i övrigt bör skogen i området bevaras för att
behålla sin funktion som natur- och rekreationsområde. Vid nödvändig avverkning ska detta göras
med stor hänsyn till friluftslivet och området måste även fortsättningsvis vara tillgängligt och
inbjudande att vistas i.
Närhet till naturen är en av de viktigaste anledningarna till att människor väljer att flytta till Ale
kommun. Att skydda och bevara denna tillgång är därför en viktig del av kommunens plan för utökat
invånarantal under de kommande åren. Detta gäller både våra vildmarksområden men även de
samhällsnära och lätt tillgängliga delarna av naturen.
Kommentar: Noteras. Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Syftet med
utredningsområdet, numera idéområdet, är att möjliggöra tillgänglighet till naturområdet och
prövning av eventuell förtätning av befintlig bebyggelse.
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Naturskyddsföreningen:
Förslaget innebär fortfarande att exploatering föreslås långt in i riksintresse för friluftsliv, vilket gör
att rekreationsvärden går förlorade närmast Nödinge där befolkningen bor. En hel del av
naturvärdena i dalgången är kopplade till att jordbruksmarken betas. Redan idag ser man tydliga
igenväxningstendenser. Nytillkommande bebyggelse får inte försvåra för fortsatt betesdrift i
dalgången. Att säkerställa att bostäder inom detaljplanerat område inte störs av flugor eller
lukt/allergi skulle äventyra möjligheterna att hålla djur som hästar, kor och får i området vilket skulle
ge stora ekologiska landskapsförändringar med förlust av biologisk mångfald men också en
försämrad landskapsbild. I övrigt gillar föreningen kravet på kompensation för naturvärden som trots
allt går förlorade.
Kommentar: Noteras. Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Syftet med
utredningsområdet, numera idéområdet, är att möjliggöra tillgänglighet till naturområdet och
prövning av eventuell förtätning av befintlig bebyggelse.
UTREDNINGSOMRÅDE TÄTORT BRANDSBOBERGEN
Enskilda personer:
Strövområde Brandsbobergen
I takt med den ökade medvetenheten om de positiva hälsoeffekterna av rörelse och vistelse
i skog och mark, samt det ökade intresset för utevistelse under de senare åren, föreslår vi
att man tillgängliggör Brandsbobergets tätortsnära skog.
Förslaget består i att göra Brandsbobergen mer tillgängligt genom att märka upp en
vandringsled som binder ihop Nödinge Nol Alafors samt att bygga upp rastplatser.
I förslaget används de befintliga stigarna som märks
upp, samt går att nå från fyra stycken
ingångar från de olika samhällena (se bifogad karta)
Hallbacken (Nödinge)
Norra Kilandavägen /Gallåsvägen (Nödinge/
Bryggarebacken (
Sjövallen (Alafors)
I förslaget finns också två platser markerade som vi anser
skulle kunna vara bra rastplatser.
I ett senare skede kan man exempelvis röja skog för
utsiktsplatser, då det finns många
höjder men där utsikten idag skyms av träd och annan
växtlighet. Man skulle även kunna
spånga i vissa mossar för att göra alternativa rundor eller
avstickare.
Vi tror att uppmärkta stigar skulle öka intresset för och användandet av skogen, samt även
skapa en känsla av trygghet då uppmärkt led för många känns tryggare än en liten stig.
Kommentar: Synpunkterna vidarebefordras till sektor kultur- och fritid, som ansvarar för att
tillgängliggöra områden för rekreation- och friluftsliv.
Naturskyddsföreningen:
Föreningens synpunkter på samrådshandlingen vidhålls. Vi ser nu också att foten av berget västerut
inkluderas samt en del av den fårbetade dalgången och lövskogen väster om denna. En sådan
exploatering skulle sannolikt innebära att gården med hästar och får som betar i dalgången inte
skulle kunna ha kvar sin verksamhet. Idag går stigar som är viktiga för det rörliga friluftslivet och inte
minst närrekreationen både i dalgångens västra och östra skogsbryn.
Kommentar: Förtydligande av idéer om vilka områden som på längre sikt kan komma att utvecklas är
betecknade som idéområden i antagandehandlingen. I dagsläget finns inga projekt eller utredningar i
dessa områden, det är en viljeinriktning hur orterna ska utvecklas.
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UTREDNINGSOMRÅDE BROLÄGE
Naturskyddsföreningen:
En ny bro över Göta älv (oklart om den skulle ersätta Jordfallsbron eller utgöra ytterligare en
förbindelse över Göta älv) behöver utredas först i en åtgärdsvalstudie (ÅFS) och därefter i en vägplan.
I ÅVS:en behöver syftet och ändamålet med förbindelsen klarna, men för denna typ av åtgärd
behöver olika lokaliseringsalternativ studeras i en formell planeringsprocess (något som en ÅVS inte
är), vilket behöver ske i en lokaliseringsutredning som ingår i vägplanearbetet. Till vägplanen behöver
en MKB ingå om det finns risk för betydande miljöpåverkan (vilket det gör i detta fallet). Således bör
det vara alldeles för tidigt för såväl kommunerna som Trafikverket att ta ställning till en lokalisering
av bro över Göta älv i detta läge. Det finns helt enkelt inget underlag för det. Vi ser betydande
konflikter med motstående intressen i detta läget, varav en del är riksintressen. Spontant känns läget
vid Jordfallsbron som ett mer strategiskt läge från trafiksynpunkt.
Kommentar: Se svar till Trafikverket och Sjöfartsverket.
UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER OSBACKEN
Naturskyddsföreningen:
Föreningen har viss förståelse för behovet av mark för verksamheter, men sådana måste väljas med
omsorg. Kommunen ger en antydan om att verksamhetsområden måste fram till varje pris, vilket är
ett äventyrligt tankesätt om man samtidigt hävdar att man planerar för ett långsiktigt hållbart
samhälle. I detta fall finns risk att man kommer att påverka en av de få delarna av Göta älvs dalgång
med strandängar som fortfarande är oexploaterad och fri från bullret från väg 45. I det avseendet
skiljer den sig markant från andra viktiga strandängs-miljöer som t ex Stora Viken. De motstående
intressena är riksintressen som inte får skadas påtagligt. Ett kommunalt exploateringsintresse får inte
orsaka påtaglig skada på något riksintresse. Föreningen vidhåller därför sin ståndpunkt från
samrådshandlingsskedet och menar att de delar av denna exploatering som stör den oexploaterade
dalgången inte bör få komma till stånd. Bron över väg 45 till Äskekärr är anpassad för att djur ska
kunna ta sig över väg 45. Därtill finns en möjlighet för mindre och medelstora djur att kunna ta sig
genom underfarten vid Häljered. Båda dessa stråk kommer att påverkas av kommunens båda förslag
till exploateringar. Hur tänker sig kommunen att djur ska kunna passera väg 45 i området?
Kommentar: Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTVECKLINGSOMRÅDE VERKSAMHETER HÄLJERED
Naturskyddsföreningen:
Området ligger i ett stråk som små och medelstora djur kan ta för att passera under väg 45 vid
underfarten i Häljered. Den andra möjligheten för djur att ta sig förbi väg 45 i området ligger vid bron
över till Äskekärr, men den platsen äventyras av den föreslagna utbyggnaden av verksamheter. Hur
tänker sig kommunen att djur ska kunna passera väg 45 i området?
Kommentar: Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTVECKLINGSOMRÅDE TÄTORT ÄLVÄNGEN
Naturskyddsföreningen:
Den föreslagna exploateringen samt förbifart Älvängen påverkar tillsammans med
utvecklingsområdet för verksamheter i Häljered små och medelstora djurs möjligheter att ta sig förbi
väg 45. Hur tänker sig kommunen att djur ska kunna passera väg 45 i området? Jordbruksmark
kommer att tas i anspråk, vilket visar kommunens verkliga hållning till vikten av att behålla
jordbruksmark.
Kommentar: Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
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UTREDNINGSOMRÅDE FÖRTÄTNING STARRKÄRR
Naturskyddsföreningen:
Norr om Starrkärrsvägen ligger ett område med högt naturvärde, objekt 83 i befintligt
naturvårdsprogram. Varför är det inte utpekat på kartan så att konflikten med naturvården syns? I
området finns äldre observationer av hasselmus. Samtliga dessa exploateringskartor behöver
kompletteras med de naturvärden som finns, även klass 3-objekten. Större delen av objekt 83 är
nyckelbiotop. Vad vi kan se försvinner en del jordbruksmark, vilket inte är uthållig samhällsplanering.
Att bygga bostäder helt nära Alingsåsvägen, som kommunen därtill vill att ska få betydligt mer trafik,
är inte att rekommendera. I spetsen mellan Starrkärrsvägen och Alingsåsvägen kommer buller att
uppkomma från två håll. I området finns ett äldre täljstensbrott som utgör kulturvärde.
Kommentar: Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas. En utredning för
värdering av jordbruksmark pågår.
Björk Markinvest i Göteborg AB:
Vår synpunkt gäller utbredningen av ”Utvecklingsområde tätort Älvängen- föreslagen
markanvändning”, bild 13- sidan 34.
Den stämmer inte helt med vårt inlämnade material, som gav ett positivt planbesked i augusti 2020.
Den täcker inte in hela vårt Starrkärrs-Torp 3:21 i det södra hörnet, tidigare Starrkärrs-Torp del av
3:1.
Kommentar: Översiktsplanens avgränsningar är ungefärliga och är inte bindande. I detaljplaneskedet
bestäms lämplig avgränsning.
UTVECKLINGSOMRÅDE VERKSAMHETER KROKSTORP
Naturskyddsföreningen:
Detta är i huvudsak jordbruksmark av det bördigare slaget. Förslaget visar kommunens verkliga
hållning till vikten av att behålla jordbruksmark. Föreningen anser att denna exploatering inte går i
linje med att samhällsplanera på ett uthålligt sätt. Påverkan kommer också bli stor på
landskapsbilden.
Kommentar: En utredning för värdering av jordbruksmark pågår.
UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER HAMNEN
Naturskyddsföreningen:
Detta är i huvudsak jordbruksmark av det bördigare slaget. Förslaget visar kommunens verkliga
hållning till vikten av att behålla jordbruksmark. Föreningen anser att denna exploatering inte går i
linje med att samhällsplanera på ett uthålligt sätt. Påverkan kommer också bli stor på
landskapsbilden.
Kommentar: Området visas som idéområde i antagandehandlingen. En utredning för värdering av
jordbruksmark pågår.
UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER GRÖNNÄS
Naturskyddsföreningen:
Det finns uppgifter om att havsöring går upp i bäcken i den sydöstra delen av exploateringsområdet.
Dessa värden får inte äventyras.
Kommentar: Området visas som utvecklingsområde och avgränsningen har ändrats i
antagandehandlingen. Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTREDNINGSOMRÅDE FÖRTÄTNING ALVHEM
Naturskyddsföreningen:
Området utgörs delvis av jordbruksmark som inte bör exploateras.
Kommentar: Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Om och när detaljplanering blir
aktuell får olika intressen avvägas.
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UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER SKEPPLANDA 1
Naturskyddsföreningen
Exploateringen tar jordbruksmark i anspråk, vilket inte är en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Kommentar: Området visas som idéområde och ändrat namn till Skepplanda 2 i
antagandehandlingen. Om och när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTREDNINGSOMRÅDE VERKSAMHETER SKEPPLANDA 2
Naturskyddsföreningen:
Här låg en gång Grönköp. Avståndet till både Forsån och Grönån oroar. Även detta innebär
ianspråktagande av jordbruksmark. Påverkan kommer också bli stor på landskapsbilden.
Kommentar: Området visas som utvecklingsområde och ändrat namn till Skepplanda 1 i
antagandehandlingen. Trafikverket planerar en åtgärdsvalsstudie för Förbifart Skepplanda. Om och
när detaljplanering blir aktuell får olika intressen avvägas.
UTREDNINGSOMRÅDE TÄTORT SKEPPLANDA
Naturskyddsföreningen:
I stort sett hela exploateringsområdet är ett klass 3- objekt i naturvårdsprogrammet. Det är ett
skogsområde genomkorsat av strövstigar och motionsspår och ett område som har stor betydelse
som närrekreationsområde. Därtill en skolskog. Mycket fornlämningsmiljöer. Är detta område
verkligen rätt att exploatera?
Kommentar: Området visas som idéområde i antagandehandlingen. Om och när detaljplanering blir
aktuell får olika intressen avvägas.

Del 3 STRATEGI OCH RIKTLINJER
3.2 Bostäder och byggande - i tätort och på landsbygd
Funktionshinderföreningarna i rådet för funktionshinderfrågor:
I beskrivningen, i olika delar av översiktsplanen är inte texten konsekvent när den benämner
personer med funktionsnedsättning. I ena läget skriver man: personer med funktionsnedsättning; i
nästa: personer med variation i funktionsförmåga. Viktigt att man är konsekvent och använder
samma begrepp i hela texten så den som läser handlingen vet vad det handlar om. Begreppet
tillgänglighet används på flera håll men man är inte tydliga i vad man menar att det avser. Ex
Tillgänglighet till kollektivtrafik och trygga cykel- och gångbanor ska prioriteras; Offentliga rum, gator,
torg och parker, ska ha god tillgänglighet. Vid planläggning där grönytor tas i anspråk kan de negativa
konsekvenserna minskas genom att höja kvalitén på kvarvarande grönytor, exempelvis genom ökad
tillgänglighet; Kulturmiljöer ska vara tillgängliga. Menar man med tillgänglighet att det skall vara för
alla inklusive för personer med funktionsnedsättning eller menar man att det ex med god
tillgänglighet eller ökad tillgänglighet att det kommer finnas fler av samma sak att välja på, fler
parker, grönytor etc så fler får ett större utbud av dessa. Tillgänglighet till kollektivtrafik, kan ju lika
gärna innebära ökad turtäthet, fler busshållplatser etc och det behöver inte innebära att öka
möjligheten för alla oavsett funktionsnedsättning eller ej att resa. Det är en viktig sak att fundera
över, så man är tydlig i denna plan med vad man menar för risken för missförstånd är annars stor.
Den som skrivit avsnittet är kanske klar med vad den menar, men när någon annan läser samma text
är förväntningarna kanske helt annorlunda.
Kommentar: Noteras.
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3.3 Landsbygdsutveckling
LRF:
Till en början vill vi uttrycka vår besvikelse kring hur denna version av tänkt ÖP har utvecklats sedan
den var ute på samråd första gången. Det är tydligt i den feedback som Länsstyrelsen i Västra
Götaland har lämnat att det finns stora brister i hur man som utvecklingstänkare i Ale ser på den
jordbruksmark som finns i kommunen. Den tidigare versionen hade en svag text där definitionen
kring vad jordbruksmark är, dock visade utvecklings- och utredningsområdenas placering att man på
vissa ställen ändå valt att inte flyta ut över just jordbruksmarken. I denna version har dock dessa
områden utvidgas och mycket mark som idag är aktiv jordbruksmark betraktas som utvecklings- och
utredningsområden i Ale kommuns framtid.
Länsstyrelsen har tydligt hänvisat till det som tydligt ses i den tidigare miljökonsekvensbeskrivningen
”att Ale kommun är en av de kommuner i Västra Götalands län där mest jordbruksmark exploaterats
på senare år.” Här efterfrågas tydliga riktlinjer för hur jordbruksmarken skall hanteras och att det
tydligt finns skrivet i miljöbalken (3 kap. 4§) vilka åtgärder som behöver vidtas innan man förändrar
markanvändningen för jordbruksmark.
Vi ställer oss frågande till hur en sådan viktig sak har glömts bort i revideringen av denna ÖP.
Ingenstans uttrycker man tydligt att jordbruksmarken i längsta möjliga mån skall vara fredad eller är
tydlig i hur utredningar skall ske - genom att ge tydliga exempel på undantag som skulle kunna leda
till att jordbruksmark kan behövas tas i anspråk.
Att nämna att man skall ta fram ett tematisktillägg för jordbruksmarkens värde räcker inte då man
inte gjort en korrekt definition av vad jordbruksmark är. Det finns inget som säger att jordbruksmark
endast är mark som ligger till grund för jordbrukarstöd, så som man i denna ÖP under 2.7 väljer att
definiera jordbruksmark. Det finns många som idag inte når upp i de arealer som krävs för att få söka
stöd men det betyder inte att den mark de brukar och använder i sin näring är mindre värd än mark
som ger jordbrukarstöd.
Vi i LRF:s kommungrupp anser att jordbruksmarken uttryckligen bör värnas om på en mycket högre
nivå än vad man under en lång tid gjort i Ale kommun. Man kan inte fortsätta att exploatera i den
takt som man visar i sina utvecklings- och utredningsområden - exempelvis i Starrkärr där man lagt
ett helt gårdscentrum med aktiv jordbruksproduktion som möjlig tätortsutredning. Detsamma gäller
ett stort område i Alvhem där man valt att förlägga utredningsområde för tätort och den
huvudsakliga förtätningen av samhället mitt i en jordbruksfastighet.
Att lägga utredningsområde över idag aktiva och till och med i vissa fall unga jordbrukares fastigheter
känns oseriöst och ogenomtänkt. Detta sänder dåliga signaler till kommunens aktiva näringsidkare
genom att deras mark och därmed verksamhet ses som potentiell framtida tätort – mark som idag
avkastar mat till kommunens invånare.
Det står i denna ÖP under 3.3 Landsbygdsutveckling ”med strategisk utveckling eftersträvas en bra
balans mellan en långsiktigt hållbar markanvändning och förutsättningar för en livskraftig bygd.”. Där
man satt upp riktlinjer som säger ”för att säkerställa möjligheten till framtida försörjning ska
jordbruksmark generellt värnas från exploatering.”. Vi i LRF:s kommungrupp ställer oss mycket
frågande till en formulering som innefattar ordet generellt. När Länsstyrelsen tydligt uttryckt att det
är viktig att man nogsamt utreder i enlighet med miljöbalken så uppfattar vi ordet generellt som vagt
oc invånare. Det sänder också signaler till dem som brukar de marker som belagts med utvecklingsoch utredningsområden att deras verksamhet inte är värdefull. Vi i LRF:s kommungrupp tycker att
det är mycket olyckligt att man sänder ut dessa signaler mot de gröna näringarna i Ale kommun
gällande framtidsutveckling och tydligt med detta signalerar att utvecklings- och utredningsområden
för både verksamhet och tätort är viktigare än dagens aktiva näringsidkares dagliga och potentiellt
framtida verksamhet. Man kan inte skapa yta för nytt så kallat näringsliv på bekostnad av redan
befintlig sådan!
Under punkten 3.2 står det om generationsboenden på landsbygden och hur ”detta skall ske i närhet
av befintlig bostadsbyggnad.”. Detta anser vi vara en mycket dålig formulering och det sänder
signaler om att man inte har rättighet att använda sin mark för att bygga sitt generationsboende där
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man önskar. Det ska inte vara en tjänstemans tolkning av en otydlig definition som gör att någon
nekas att bygga ett generationsboende på landsbygden. Att det även, som man skriver i punkten
innan, skall byggas på landsbygden för att stärka de redan befintliga byarna och inte byggas solitärer
tycker vi talar emot en utveckling av landsbygden. Vill man ha en utvecklande landsbygd så måste
man låta dem som väljer att bosätta sig där välja sin plats och inte få den utpekad av någon annan.
Alla de gröna näringarna som finns i Ale finns inte omnämnda i denna ÖP. Hästverksamheten står
inte nämnd, det är en viktig del av lantbruket och många inom just hästnäringen har inte arealer som
i omfattning berättigar jordbrukarstöd. Marken är för dessa lika värdefull som för vilken lantbrukare
som helst som brukar sin mark i syftet att få fram föda till sina djur, oavsett slag. Hästnäringen är en
stor del av Ale kommun och denna måste benämnas och tas i beaktande när man utvecklar Ale
kommun!
En annan grön näring som inte finns nämnd i den skala som den borde är skogsnäringen. Skogen är
en näring och inte enbart en plats för rekreation för kommunens invånare. Verksamheten är precis
som övrig näringsverksamhet en viktig del av kommunens näringsidkare. Skogsbruket skall inte heller
användas som ett hinder för byggnation på landsbygden när man i samhällena exempelvis Älvängen
och Nödinge lägger sina största utvecklings- och utredningsområden på just områden med skog.
Ale kommun behöver göra och tänka om när det gäller utvecklingen av landsbygden, hur man
definierar jordbruksmark, ta bort de utvecklings- och utredningsområden som är förlagda över
jordbruksmark och idag aktiva jordbrukare av framtiden. De utvecklings- och utredningsområde som
utvidgats över jordbruksmark måste tas bort och jordbruksmarken måste fredas till varje pris.h det
ger inga signaler om att man i framtiden vill värna om marken som skall föda kommunens invånare.
Det sänder också signaler till dem som brukar de marker som belagts med utvecklings- och
utredningsområden att deras verksamhet inte är värdefull. Vi i LRF:s kommungrupp tycker att det är
mycket olyckligt att man sänder ut dessa signaler mot de gröna näringarna i Ale kommun gällande
framtidsutveckling och tydligt med detta signalerar att utvecklings- och utredningsområden för både
verksamhet och tätort är viktigare än dagens aktiva näringsidkares dagliga och potentiellt framtida
verksamhet. Man kan inte skapa yta för nytt så kallat näringsliv på bekostnad av redan befintlig
sådan!
Under punkten 3.2 står det om generationsboenden på landsbygden och hur ”detta skall ske i närhet
av befintlig bostadsbyggnad.”. Detta anser vi vara en mycket dålig formulering och det sänder
signaler om att man inte har rättighet att använda sin mark för att bygga sitt generationsboende där
man önskar. Det ska inte vara en tjänstemans tolkning av en otydlig definition som gör att någon
nekas att bygga ett generationsboende på landsbygden. Att det även, som man skriver i punkten
innan, skall byggas på landsbygden för att stärka de redan befintliga byarna och inte byggas solitärer
tycker vi talar emot en utveckling av landsbygden. Vill man ha en utvecklande landsbygd så måste
man låta dem som väljer att bosätta sig där välja sin plats och inte få den utpekad av någon annan.
Alla de gröna näringarna som finns i Ale finns inte omnämnda i denna ÖP. Hästverksamheten står
inte nämnd, det är en viktig del av lantbruket och många inom just hästnäringen har inte arealer som
i omfattning berättigar jordbrukarstöd. Marken är för dessa lika värdefull som för vilken lantbrukare
som helst som brukar sin mark i syftet att få fram föda till sina djur, oavsett slag. Hästnäringen är en
stor del av Ale kommun och denna måste benämnas och tas i beaktande när man utvecklar Ale
kommun!
En annan grön näring som inte finns nämnd i den skala som den borde är skogsnäringen. Skogen är
en näring och inte enbart en plats för rekreation för kommunens invånare. Verksamheten är precis
som övrig näringsverksamhet en viktig del av kommunens näringsidkare. Skogsbruket skall inte heller
användas som ett hinder för byggnation på landsbygden när man i samhällena exempelvis Älvängen
och Nödinge lägger sina största utvecklings- och utredningsområden på just områden med skog.
Ale kommun behöver göra och tänka om när det gäller utvecklingen av landsbygden, hur man
definierar jordbruksmark, ta bort de utvecklings- och utredningsområden som är förlagda över
jordbruksmark och idag aktiva jordbrukare av framtiden. De utvecklings- och utredningsområde som
utvidgats över jordbruksmark måste tas bort och jordbruksmarken måste fredas till varje pris.
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Kommentar: Som framgår i del 2 ”Föreslagen markanvändning” av utställningshandlingen så är det
markägaren som har rådighet av hur marken exploateras. Kommunen öppnar en möjlighet till
prövning av utveckling inom föreslaget område. Om och när detaljplanering blir aktuell får olika
intressen avvägas. Notera att områden som visades som utredningsområden i utställningshandlingen
i flera fall visas som idéområden i antagandehandlingen. Se kommentar till länsstyrelsen under 2.8
Föreslagen markanvändning. En utredning för värdering av jordbruksmark pågår.

3.7 Vatten- och Avloppsförsörjning (VA-försörjning)
Kretslopp och vatten:
De områden Kretslopp och vatten önskar särskilt ska beaktas är:
• VA-nätets dimensionering för utbyggnaden av bostäder och verksamheter, med skyfalls- och
klimatanpassning. Även arbetet att minska tillskottsvatten är viktigt för att minimera bräddningar på
ledningsnät och avloppsreningsverk, för minskad påverkan på Göta älv.
• Dagvattenhantering och rening av dagvatten.
• Skredsäkring av skredkänsliga områden. Utförlig geologisk undersökning innan exploatering. Detta
är extra viktigt för förorenade områden nära älven. För rätt hantering krävs kunskap om de
förorenade områdena, och plan för saneringsåtgärder bör finnas.
• Vid anläggande av nya verksamheter vid Göta älv bör försiktighetsprincipen användas.
Verksamheten bör inte vara miljöfarlig eller riskera att ge någon påverkan på Göta älv som
råvattentäkt. De kommande vattenskyddsföreskrifterna för Göta älv och Vänersborgsviken ska
användas som utgångspunkt för val av verksamhet och riktlinjer för krav på verksamheten.
• Verkningsfull tillsyn och relevanta krav på verksamheter, för att minimera verksamheters påverkan
på Göta älv. För det kommande nya vattenskyddsområdet bör fokus vara på att tillräckligt skydd
samlas på ett ställe. För att vattenskyddsområden ska vara effektiva krävs även en omfattande
tillsyn.
Kommentar: Noteras.
Gryaab:
Gryaab konstaterar under nu pågående granskning att man i samrådsredogörelsen noterat våra
synpunkter som främst rör tillskottsvatten och avloppstunnel. Gryaab förutsätter att dessa
synpunkter framgent arbetas in i kommande detaljplaner etc.
Gryaab noterar också att Länsstyrelsens synpunkter rörande Ryaverkets kapacitet, tillskottsvatten etc
har inarbetats i utställningshandlingen under kapitel 5.1, Teknisk infrastruktur.
Ovanstående ser Gryaab som positivt.
Gryaab har inga ytterligare synpunkter rörande översiktsplanen.
Kommentar: Noteras.

3.10 Miljö, hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen:
Utifrån nu kända förutsättningar går det inte att bedöma om det som föreslås medverkar till att MKN
enligt 5 kap. MB följs. För MKN vatten framgår inte vilka risker för överskridande av MKN som finns
eller vilka åtgärder som behövs i den fysiska planeringen för att uppnå god vattenstatus. För MKN luft
kan det i kommande detaljplanering att krävas luftutredningar vid planering av bostäder nära väg
E45 och andra högt trafikerade vägar.
När det gäller människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion finns
många och komplexa planeringsförutsättningar att hantera i efterföljande planering. Utifrån
underlaget i översiktsplanen kan Länsstyrelsen därför inte utesluta att det som föreslås kommer att
medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att
ingripa enligt 11 kap. PBL.
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Kommentar: Översvämningar på grund av skyfall respektive högt vatten har förtydligats. Riktlinjer
har lagts till. Påverkan på redan byggd miljö har kompletterats.

Del 4 VÄRDEN OCH HÄNSYN
4.1.4 Kommunikationer
Sjöfartsverket:
Förtydliga påverkan på riksintresset sjöfart avseende broläge.
Kommentar: Trafikverket har rådighet i åtgärdsvalsstudie för nytt broläge och kommunen är öppen
för alternativa lösningar. Det är många både allmänna och enskilda intressen som ska avvägas i
urvalsprocessen, innan slutligt läge väljs.
Trafikverket:
Trafikverket har yttrat sig över översiktsplanen i samrådsskedet. Synpunkterna har delvis bemötts
och hanterats i granskningshandlingen. Följande synpunkter har inte bemötts och kvarstår:
Trafikverket kan inte ta ställning till föreslaget broläge över Göta älv förrän en fördjupad utredning
eller ÅVS har tagits fram av Trafikverket. Det finns i dagsläget inget beslut på att utreda eventuellt
nytt broläge. På sikt kommer Jordfallsbron att behöva byggas om eller kompletteras med en ny bro,
men det ligger långt fram i tiden. Trafikverket delar Sjöfartsverkets synpunkt att utredning om nytt
broläge inte innebär påverkan på riksintresset men en broförbindelse i sig kan göra det.
Det är viktigt att i ett tidigt skede utreda frågan om väghållarskap för förbifart Älvängen då processen
ser annorlunda ut beroende på vilken funktion förbifarten ska ha och i så fall om den ska vara statlig
eller kommunal. Att bygga en stat-lig väg kräver prioritering och finansiering i nationell eller regional
plan. Eftersom en eventuell förbifart påverkar det befintliga statliga vägsystemet deltar Trafikverket
gärna i dialogen inför fortsatt utredning.
Trafikverket har inlett ett ÅVS-arbete för att utreda brister och ta fram åtgärder som ökar
trafiksäkerheten på befintlig väg 1978 genom Skepplanda. VGR har gett Trafikverket i uppdrag att
inom ÅVS’en ta fram kostnader för kommunens förslag till förbifart.
I översiktsplanen redovisas under rubriken ”Utredningar åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafik-verket
Broläge Göta älv
Förbifart Skepplanda, planerad 2021/22
Förbifart Älvängen
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder väg 1968”
Det kan uppfattas som att dessa utredningar är beslutade, vilket inte är fallet, rubriken bör ändras.
På ett flertal ställen i samrådsredogörelsen hänvisar kommunen till att ÅVS (åtgärdsvalsstudie) ska
genomföras för olika konkreta åtgärder. Syftet med ÅVS-metodiken är att i första hand studera och
komma överens om vilka brister och behov som finns, för att där-efter komma fram till förslag på
åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Metodiken är ett sätt att komma fram till de åtgärder som ger mest
nytta för de resurser som finns eller kom-mer att finnas i en nära framtid.
Kommentar: Trafikverket har i åtgärdsvalsstudie för Jordfallsbron, uppmanat kommunerna Ale och
Kungälv att komma överens om ett framtida utredningsläge för ny älvförbindelse. Utpekat läge är
avstämt med Kungälv och det överensstämmer med den koppling som anges i Kungälvs ÖP
strukturbild utblick 2050. När det blir aktuellt att utreda frågan ytterligare kan fler lägen övervägas.
Det är många både allmänna och enskilda intressen som ska avvägas i urvalsprocessen, innan slutligt
läge väljs. Trafikverket har rådighet i denna process och kommunen är öppen för alternativa
lösningar.
Läge och väghållare för förbifart Älvängen kommer att utredas i planerad trafikstrategi och fördjupad
översiktsplan för Älvängen.
Texten förtydligas avseende kommunens önskemål om att Trafikverket genomför åtgärdsvalsstudier.
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Fastighetsägare:
Vi har tidigare lämnat in synpunkter i Samrådsprocessen kring ny ÖP för Ale kommun. Vi ser i
utställningsmaterialet att förslaget kring Förbifart Älvängen ligger kvar utan ändringar.
Vi kvarstår med våra starka invändningar när det gäller vägsträckning av Förbifart Älvängen som
kommer skära igenom område Paradiset. I den korridor som är utritad så ser vi stor risk att en
eventuell förbifart kommer innebära en stor olägenhet för våra fastigheter och vårt välmående.
En förbifart som dras i den korridor som är utritad kommer bli en barriär mellan vår och övriga
fastigheter i Paradiset samt till övriga samhället i Älvängen.
Vid en eventuell utbyggnad av fler bostäder i området skulle en förbifart innebära en stor olägenhet i
form av buller. Vi hävdar att korridoren inte kommer att klara en miljöprövning avseende buller för
våra fastigheter.
En större led innebär en säkerhetsrisk för våra barn och djur. Det begränsar även våra barns
möjligheter att ta sig till skolan, fritidsaktiviteter, kommunikation mm. En större trafikled kommer
innebära en kraftigt ökad bullernivå. Vi valde vår boplats med omsorg och tittade på tidigare ÖP när
vi köpte vår fastighet, i den fanns inte Förbifart Älvängen med.
Vi ser en risk att värdet på vår fastighet sjunker då vi dels blir avskurna från samhället, bullernivåerna
ökar och Paradisets värde som rekreationsområde försvinner. Alla investeringar vi gjort på vår
fastighet riskerar att gå om intet.
Vi ifrågasätter även själva syftet med Förbifart Älvängen vilket också framkommer i våra
gemensamma synpunkter då det redan finns trafikvägar passera Älvängen på.
Vi yrkar på att vägkorridoren tas bort från ÖP samt att förslaget förkastas i första hand i den korridor
som nu är utritad.
Kommentar: Läge och väghållare för förbifart Älvängen kommer att utredas i planerad trafikstrategi
och fördjupad översiktsplan för Älvängen.
Fastighetsägare:
Vi vill härmed lämna våra gemensamma synpunkter gällande den del av förslaget i ÖP 2021 som
avser ”förbifart Älvängen” och det som är markerat utredningsområde tätort. Våra synpunkter avser
i huvudsak det område där vi är fastighetsägare men även intilliggande områden.
Området det gäller är övre delen av Paradiset öster om Älvängen samt några angränsande områden.
Området är i förslaget till ÖP 2021 markerat som utredningsområde tätort och en vägkorridor är
inritad mitt i området. Vi är medvetna om att en del av området är mark som ägs av kommunen. Om
kommunen avser att exploatera sin mark så är det ok om det görs varsamt med hänsyn taget till
närliggande områden. Det vi har synpunkter på är att kommunen i förslaget tänker sig att även vi
skall ändra inriktning på hur vi använder vår mark och dessutom ta delar av den i anspråk för att
tillgodose sitt eget tänkta behov av markanvändningen.
Om kommunen vill exploatera sin egen mark med bostäder så bör trafikflödet matas nerifrån på
kommunens egen mark. Vi kan inte se något behov att leda trafik över våra fastigheter för att
tillfredsställa det behovet. Det finns en redan väldigt funktionell ”förbifart” som passerar Älvängen i
form av en europaväg (E45). Vi kan inte se behovet att mata trafik genom vårt område om det inte
skall exploateras med ny bebyggelse. Den viljan finns inte hos oss fastighetsägare som bor i området
och undertecknat detta dokument.
Om ett av syftena med med en ”förbifart” är att avlasta Starrkärrsvägen genom centrum så förstår vi
att den delen av vägen som är inritad ifrån Starrkärrsvägen och söderut med anslutning till E45
hjälper till då majoriteten som passerar genom Älvängen centrum och inte har ett ärende där skall
mot Göteborg. Däremot kan vi inte se att den sträckningen som går från Starrkärrsvägen och norrut
genom vårt område fyller någon väsentlig funktion som ”förbifart” då det inte finns någon påfart
norrut nere på E45.
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Vi föreslår också att tjänstemännen som utformat förslaget och politikerna som skall ta beslut om
innehållet när ni har möjlighet tar en utflykt till nämnda område. Ta en promenad på Paradisvägen
nästa soliga vårdag och känn in den nuvarande miljön. Ni kommer att möta många människor som
tar sin dagliga promenad, löptur, ridtur eller cykeltur. Det är ett fint naturområde som idag nyttjas av
många människor för rekreation. Det är värt att bevara denna möjlighet i detta område och vi är
villiga att fortsätta sköta om det för att bibehålla denna stadsnära oas för rekreation.
Vi har svårt att se behovet av en ”förbifart” som passerar över eller i närheten av våra fastigheter.
Sedan detta förlag med efterföljande diskussion var uppe redan i samband med förarbetet av ÖP
2007 har inte mycket förändrats. Redan då konstaterades att det var orimligt att ha med en sådan
inriktning i översiktsplanen när det inte finns något intresse hos fastighetsägarna att exploatera
området. Ingen av oss har i dagsläget inom överskådlig framtid några planer på att ändra inriktningen
på hur vi vill använda våra fastigheter. I det föreslagna området finns idag fem aktiva hästgårdar. Vi
har köpt våra fastigheter och flyttat hit med förutsättningen att kunna leva och bo i ett område där vi
kan utöva våra fritidsintressen. Det finns numera också nära access till säkra ridvägar i ALE som vi är
mycket tacksamma över att Kommunen har skapat. Om ÖP 2021 antas i den form som nu föreslås så
ändras dessa förutsättningar drastiskt för oss. Den psykosociala pressen som vi utsätts för under
denna process är inte enkel att hantera. De flesta av oss har varit med om detta redan inför ÖP 2007.
Då slutade det med att förslaget drogs tillbaka och vi kunde återgå till ett normalt liv. Om ÖP 2021
antas i sin nu föreslagna form så permanentas denna psykosociala press och vi tvingas hantera den
under en betydligt längre tidsperiod. Detta anser vi är orimligt.
Kommentar: Läge och väghållare för förbifart Älvängen kommer att utredas i planerad trafikstrategi
och fördjupad översiktsplan för Älvängen.
Fastighetsägare:
Förbifart Älvängen
Delen Starrkärrsvägen – Helgered
Behov av denna genomgående trafikled saknas. Att ansluta Förbifart Älvängen till lokalvägen i
Helgered är helt fel. Alingsåsvägen, väg 1968 ansluter idag till E45 vid trafikplats 87. Av
utredningsmaterial, sid 31, framgår att Ale kommun har pekat ut möjlig anslutning av broförbindelse
över Göta älv i nära anslutning till trafikplats 87. Alingsåsvägens anslutning till E 45 skall därför förbli
där den är i dag. Ny förbindelselänk mellan Alingsåsvägen och E45 möjliggörs (sid 34)
Att Trafikverket skulle bygga ytterligare en trafikplats är uteslutet. Vikareds området i södra Älvängen
är där tätortsnära natur ansluter till Älvängens tätort. Förbifart Älvängen avgränsar här effektivt
koppling till tätortsnära natur. (sid 34)
Jag föreslår utbyggnad enligt följande:
Starrkärrsvägen: Bygg gång och cykelbana mellan Hövägen och Göteborgsvägen i Älvängen. (den
delen som saknar GC bana) Bygg en rondell vid anslutning till Alingsåsvägen. Bygg samtidigt ett
frigående körfält mot Alafors. (Med invävning) Behov av fördjupade trafikstudier vid
Timglashållplatsen önskas. Behov av fördjupade studier av Hövägens anslutnig. Utreda behovet av
extra körfält på kortare sträckor.
Kronogården
Fortsättning av utbyggnaden av vägnätet i Kronogården och söder ut mot Torpvägen.
Det bör inte byggas någon genomfart mellan Starrkärrsvägen och Helgered. Genomfarter ökar
hastigheten, skapar mer buller och otrivsel.
Gång och cykelbanan öster om Maden – Olof Persgården, är mycket omtyckt av alla, så som skolväg
för barnen, och för motionärer att ta sig till spåret i Furulund. Här har Älvängenborna nära till
grönområdet.
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I det nya området söder om Vikadamm bor många nya inflyttade familjer. Man har flyttat till Ale
kommun bla. för att här är nära till naturen. Dessutom är det nära till hälsovård, skola och butiker
samt bra kollektivtrafik. Pendeltågförbindelse sedan 2012.
Kommentar: Noteras. Läge och väghållare för förbifart Älvängen kommer att utredas i planerad
trafikstrategi och fördjupad översiktsplan för Älvängen.

Del 5 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
5.1 Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Kommentar: Noteras
Lerums kommun:
Översiktsplanen är överskådlig och redovisar planförslaget i beskrivande text och på kartor.
Förslaget innebär inga uppenbara konflikter när det gäller de mellankommunala frågorna. Lerums
kommun ser positivt på att utveckling främst kommer ske i anslutning till befintliga tätorter så att
gemensamma natur- och friluftsområden bevaras.
I strategikartan visas en tvärförbindelse i öst-västlig riktning lokaliserad i samma sträckning som väg
1968, Kilandavägen. Lerums kommun har identifierat samma behov av tvärförbindelse och ser gärna
gemensam dialog om lokalisering av tvärförbindelsen samt att detta är en viktig mellankommunal
fråga.
Utmed väg 1968, Kilandavägen, utpekas ett reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Trafikverket är väghållare för vägen som går in i Lerums kommun och ansluter till väg 190 i höjd med
Sjövik. Lerums kommun håller med om behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed vägen.
Kommentar: Samsyn råder om mellankommunala frågor. Fortsatt dialog förordas.
Kungälvs kommun:
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun och som kräver fortsatt dialog och
samarbete är Göta älv som gemensam vattentäkt samt föreslagen koppling över älven. Kommunen
har även i samrådsskedet informerat om Dösebacka vattenverk och dess vattenskyddsområde som
fortsatt kommer finnas kvar.
Synpunkterna kvarstår avseende att behov och bakgrund till ny bro borde tydligare beskrivas ur Ales
perspektiv i Ales ÖP samt beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart resande och
kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP samt GRs strukturbild och inriktningsplanering.
Kommentar: Samsyn råder om mellankommunala frågor. Fortsatt dialog förordas. GR:s strukturbild
ligger i kartmaterialet i den digitala versionen av förslag till översiktsplan, under rubriken ”Övriga
kartlager”.
Göteborgs stadsbyggnadskontor
Ale kommuns förslag till ny översiktsplan förbereder för en relativt stor tillväxt gällande både
invånare och näringsliv. De större orterna Älvängen och Nödinge utvecklas främst med ny bebyggelse
och med närhet till järnvägsstationerna. I riktlinjerna till strategikartan tydliggörs att älven ska
skyddas som dricksvattentäkt och att Ale ska skyddas mot stigande vattennivåer.
Efter samrådet, som byggnadsnämnden besvarade under våren 2021, har handlingen främst
kompletterats och justerats redaktionellt. Synpunkterna Göteborgs stad framförde då har delvis
beaktats men stadens frågor gällande bland annat hur Ale i ett regionalt perspektiv med sin
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planerade kraftiga tillväxt verkar för åtgärder som minskar biltrafiken och trängsel i Göteborg och
bidrar till att Göteborg kan klara 1,5 graders målet saknas.
Stadsbyggnadskontorets synpunkter på granskningshandlingen är att klimatanpassningsmålet
behöver skärpas till max 1,5 grader istället för 2-gradersmålet, förslagsvis som ett efterföljande
arbete.
Göteborgs stads vill framföra att det är viktigt med ett mellankommunalt samarbete när det gäller
förbindelsen mellan Surte och Lövgärdet, att öka andelen kollektivtrafikresor till regionkärnan
framöver, samt parkeringsfrågor och diskussioner om uppställningsplatser för gods för att på sikt kan
effektivisera och optimera tunga transportflöden genom Göteborg.
Kommentar: Fortsatt dialog i mellankommunala frågor förordas. Den planerade trafikstrategin kan
ge en del svar på efterfrågade ställningstaganden. En lista på i dagsläget identifierade nödvändiga
utredningar finns i del 2 ”Kompletterande utredningar”. Uppställningsplatser för gods får utredas i
samband med utredning om verksamhetsmark.

MKB
Naturskyddsföreningen:
Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning
•
Sid 1: ”Förtätningen kan innebära att tätortsnära jordbruksmark behöver tas i anspråk
i viss utsträckning på lång sikt”, står det. Naturskyddsföreningen anser att det är en försköning av
förslaget. Utställningshandlingen innebär förslag om att flera exploateringar ska genomföras på
jordbruksmark, en del värdefull sådan. Dettas är inte att planera för ett uthålligt samhälle.
Jordbruksmark är därtill ett riksintresse.
•
Sid 4: Här står följande under rubriken Nollalternativ: ” Nollalternativet belyser en
trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. ÖP 2007 utan korrigerande åtgärder ställs i
relation till den nya översiktsplanen, som skiljer sig i flera punkter.” Föreningen anser att det är fel
att ha 2007-års ÖP som nollalternativ. ÖP 2007 är inte det mest troliga scenariot för ett framskridet
nuläge 2030 (d v s nollalternativ). Om man slår ihop alla kommuners förväntade invånarantal i en
framtid, skulle man få en helt orimlig folkmängd i Sverige. ÖP ska snarare ses som en optimistisk
viljeyttring från politikernas sida och sålunda inte den mest troliga utvecklingen.
•
Miljökonsekvenserna av Ale ÖP 2021 ska jämföras med nuläget och detsamma ska ett
framskridet nuläge göra. Genom detta kan sedan konsekvenserna av Ale ÖP 2021 och nollalternativet
jämföras. När effektbedömningen görs, behöver den bygga på beskrivningen av miljötillståndet så att
bedömningen inte riskerar att bli relativ, står det i en nyutkommen handbok om att skriva MKB som
heter Miljöbedömningar i miljöbalken, skriven av Annika Ryegård och Ann Åkerskog för
Studentlitteratur. Det kan den nämligen bli om den endast görs mellan nollalternativet som bygger
på en mängd antaganden, fortsätter författarna. Naturskyddsföreningen menar att Ale kommun gått
i precis den fällan.
•
Sid 6: Föreningen noterar att de positiva effekterna av ÖP står som självklara
förbättringar medan fem av sju negativa effekter börjar med ”risk för”, som om det eventuellt kan bli
så. Vad är det för osäkerhet i påståendet att man får en minskad biologisk mångfald genom att
naturmark exploateras och att man får en försämrad ljudmiljö och luftkvalitet vid förtätning nära
trafikled? Detta är helt enkelt ett sätt att mildra beskrivningen av negativa konsekvenser, menar
föreningen. Gör som med jordbruksmarken, där ni rakt av konstaterar att man får förlust av
odlingsbar mark.
•
Sid 6: I samma tabell står följande: ”Ökad biologisk mångfald genom gröna områden
mellan orterna”. Alldeles fel, är föreningens uppfattning om detta. Grönområden finns redan idag
mellan orterna. Konsekvensen av utbyggnadsplanerna blir istället minskad biologisk mångfald när
mark exploateras som ÖP föreslår. Det som står under negativa effekter d v s ”risk för minskad
biologisk mångfald genom att naturmark exploateras” stämmer bättre, bortsett från att ”risk för” bör
strykas.
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•
Minskad fragmentering av jordbruksmark, står det. Så blir det inte jämfört med
nuläget, är föreningens uppfattning.
•
Sid 8: ”I skyddade naturmiljöer, där värdet av natur och friluftsliv är högt, ska
skogsbruket bedrivas varsamt”, står det. Vad menas med det? Med skyddade naturmiljöer menas
naturreservat, fågelskyddsområden, naturminnen, mm. Inte ens riksintressen räknas som skyddade
områden, då de endast skyddas från påtaglig skada och om det finns ett motstående riksintresse så
är inte ens det säkert. Skogsbruk i skyddade områden bör bara ske om syftet är att stärka de
utpekade skyddsvärdena, menar föreningen.
•
Sid 9: Naturskyddsföreningen vill att konsekvenserna av intrången i riksintresset för
kulturmiljövården i Skepplanda beskrivs. Förhållandet till påtaglig skada bör tas upp. Verksamheter i
området får inte påtagligt skada riksintresset, eftersom verksamheterna knappast kan ses som ett
motstående riksintresse. Angivna motiv till exploateringen är ihåliga. Kommunen har att bygga ett
långsiktigt hållbart samhälle idag, det gjorde man inte på 1960- och 1970-talen. Detsamma gäller för
exploatering i riksintresset Vättlefjäll.
•
Sid 10: Beskriv konsekvenserna för riksintressena på sid 9 och 10. Det gör ni inte nu. Ni
anger dem bara som skäliga.
•
Sid 11: Analysen om buller och vibrationer landar inte i miljökonsekvenser och heller
inte i om miljökvalitetsnormerna kommer att klaras eller inte. Detta behöver utvecklas.
•
Sid 11: Innebär Ale ÖP 2021 att inte några miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
påverkas negativt? Vi tycker det ser ut som att flera vattenförekomster kommer att påverkas
negativt.
•
Föreningen ifrågasätter om samhällsekonomi ska ingå i MKB:n. Däremot behöver
avsnitt 6.5, sociala konsekvenser, vidareutvecklas.
•
Avsnitt 6.6 är en mycket märklig läsning och vi har svårt att hålla med om ett flertal
bedömningar, som vi anser är för positiva. Det är jättesvårt att förstå hur man kommer fram till dessa
konsekvenser, när man inte får stöd i löpande text som förklarar hur man tänkt. Det finns ju inga
ordentliga konsekvensbeskrivningar av miljön i denna MKB över huvud taget. Hela MKB:n behöver ha
bättre fokus på miljökonsekvenser. I bästa fall landar ni i påverkan och läsaren är osäker på vad man
då jämför med, nuläge eller nollalternativ (och om det då är konsekvenserna av Ale ÖP-07).
•
6.7 Uppföljning: Biologisk mångfald är inte bara skog och inte heller bara i skyddad
sådan. Det som föreslås mätas speglar inte på något sätt utvecklingen av biologisk mångfald.
Kommentar: Noteras.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Denna del syftar till att redovisa väsentliga miljökonsekvenser som genomförandet av planförslaget
har, enligt krav i plan- och bygglagen (PBL) kap 3. Först beskrivs metod, avgränsningar och
påverkansområde för planförslaget. Därefter redovisas planförslaget i relation till att det inte
genomförs, sedan presenteras val av prioriterade grupper och planförslagets konsekvenser för dessa.
Slutligen beskrivs planförslagets påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer och
samhällsekonomi.

1 Sammanfattning av översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanens bärande idé:

•
•
•
•
•
•
•

Prioritera utbyggnad och planering till utpekade utvecklingsområden.
Tillväxten ska främst ske i orterna och i landsbygdens byar.
Bebyggelsetrycket är högt i kommunen, närheten till staden bidrar till detta.
Styr bebyggelsen till där det finns eller är möjligt att få kollektivtrafik och service.
Var vaksam på utspridd bebyggelse i jordbrukslandskapet, det kan försvåra för jordbruket.
Brukningsvärd jordbruksmark ska värnas.
Mark för störande verksamheter lokaliseras nära infrastruktur.

Principerna för tillväxten är förtätning av orter och byar till förmån för bevarande av
jordbrukslandskapet i stort. Förtätningen kan innebära att tätortsnära jordbruksmark behöver tas i
anspråk i viss utsträckning på lång sikt. Verksamhetsmark föreslås i huvudsak i anslutning till större
trafikstråk. Grönområden i tätortsnära lägen pekas ut, till förmån för både människor och djur och
den biologiska mångfalden. Göta älvs stränder är fortsatt skyddade och intilliggande industrimark kan
utvecklas, under förutsättning att vattentäkten skyddas.
Alternativet till förtätning av orterna, mer spridd bebyggelse, bedöms medföra större negativa
konsekvenser för miljön och har därför valts bort. Det skulle ta mer odlingsbar mark i anspråk och
generera mer trafik. Bevarad jordbruksmark främjar lokal livsmedelsförsörjning och minskar
sårbarheten.
I översiktsplanen finns en förteckning över nödvändiga utredningar och tematiska tillägg som behövs
för fortsatt planering. I vissa fall gäller det uppdatering av tidigare utredningar och i andra fall saknas
underlag. Detta innebär att en del miljökonsekvenser är svåra att bedöma utan ytterligare underlag.

Översiktsplanens styrverkan
Översiktsplanen
•
•
•
•
•

redovisar kommunfullmäktiges inriktning på hur kommunens mark- och vatten bör användas
i framtiden
garanterar inget genomförande
möjliggör en tänkbar framtida utveckling
ger förutsättningar för att resa hållbart
kan inte styra människors beteenden och agerande
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Alternativavgränsning
Det är strategierna och markanvändningen som konsekvensbedömts i översiktsplaneförslaget Ale
2021. Konsekvensbeskrivningen ska visa alternativ till planförslaget och utgår från Ale översiktsplan
från 2007, som nollalternativ.

Nivåavgränsning
Översiktsplaneringen
•
•
•
•
•
•

har en strategisk inriktning
ger vägledning för de viktigaste frågorna för att nå önskad samhällsutveckling till 2050
resonemangen bygger på vetenskapliga basfakta
bygger på kommunens vision och viljeinriktning
har fokus på tillväxten i orterna
har mer detaljerad styrning formulerat i generella och specifika riktlinjer, en fördjupning av
ställningstagande av strategierna för de allmänna intressena i Ale.

Geografisk avgränsning
Flera olika geografiska områden kan påverkas och få konsekvenser av hur Ale väljer att bygga, allt
från orterna och landsbygden i kommunen till Göta älv, Göteborg och övriga grannkommuner och
regionen.

Tidsavgränsning
Konsekvensbedömningen siktar på ca trettio år, dvs år 2050.

Ämnesavgränsning
Konsekvensmatris finns i avsnitt 6. Syftet med matrisen är att ge en överblick över översiktsplanens
konsekvenser för miljökvalitetsmål och folkhälsomål. I avsnitt 4 finns en tabell över konsekvenser för
samhällsekonomin.

Samråd om avgränsning
Samråd om avgränsningen med Länsstyrelsen hölls 2020-12-01.

Innehåll
I översiktsplanen Ale 2021 beskrivs
•
•
•

syfte och innehåll
förhållande till andra planer
information om rådande förhållande i text och kartor

2 Val av alternativ
I detta avsnitt beskrivs aktuella förutsättningar inför en ny översiktsplan. Därefter beskrivs ett
nollalternativ och ett jämförelsealternativ i form av ett scenario med fokus på bebyggelseutveckling
på landsbygden och genom bybildningar.

Nuläge
Nuläget i Ale år 2020

•
•
•
•

Ca 32 000 invånare.
Befolkningsökningen har accelererat sedan pendlingsmöjligheter år 2012 ökade med utbyggd
riksväg 45 och Norge/Vänernbanan.
Massivt bostadsbyggande av framför allt småhus 1965 – 1975.
Trafikbelastningen ökar med befolkningsökningen.
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•
•
•
•
•

Kollektivtrafikresenärer har ökat sedan Alependeln kom 2012, potential för fler
kollektivresande finns.
Arbetsmarknadsregionen ingår i storgöteborg.
Kommunikationer sker, förutom genom eget bilresande med cykel, buss, tåg och pendeltåg.
Jordbruksmarken har minskat.
Biologisk mångfald behöver värnas.

Nollalternativ
Nollalternativet belyser en trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. ÖP 2007 utan
korrigerande åtgärder ställs i relation till den nya översiktsplanen, som skiljer sig i flera punkter. De
utmaningar som Ale har idag saknas det åtgärder för i ÖP 2007, som därför inte ger den vägledning
som behövs. Nedan följer några skillnader och utmaningar som sannolikt skulle uppstå om ÖP 2007
fortsatt skulle vara den beslutade översiktsplanen för Ale kommun.
Möjligheter
•
•

Med stora utvecklingsområden finns möjligheter för en varierad boendemiljö.
Utspridd bebyggelse leder sannolikt till mindre bullerexponering.

Utmaningar
•
•
•
•
•
•
•

Ortstrukturen skulle inte tydliggöras i och med tätortsbyggnation längs hela E45.
Serviceutbud skulle inte tillgodose tillgänglighetsbehov och befolkningstillväxt.
Övergripande mål för tillväxt skulle inte uppnås.
Gång- och cykelvägar för den aktiva människan skulle inte prioriteras i
infrastrukturplaneringen.
Klimatpåverkan är inte prioriterad i relation till dagens tydliga klimatomställning- och
anpassningsbehov.
Näringslivsutvecklingen på landsbygden är inte prioriterad.
Avsaknad av strategi för grön infrastruktur med resulterande brist på sammanhängande
grönstruktur i och mellan tätorterna.

Jämförelsealternativ – Bebyggelseutveckling med fokus på landsbygd
Ett alternativt scenario skulle vara om pendlingsorterna inte pekades ut som huvudsaklig
samhällsutveckling, där exploatering i stället skulle ske med större omfattning på landsbygden och
genom nya bybildningar. Det skulle innebära att bostadsförsörjningen och verksamhetsmark i större
utsträckning skulle ske genom exploatering av ny mark utspridd runt tätorter.
Möjligheter
•
•
•

Bevarande av grönstruktur i annars planerade förtätningsområden.
Större möjligheter för utbyggnad av småhus.
Förutsättningar för en varierad boendemiljö.

Utmaningar
•
•
•
•

Sämre förutsättningar för en tillgänglig och etablerad samhällsservice.
Omfattande investeringar i utbyggnad av infrastruktur och kommunala försörjningssystem.
Längre avstånd innebär en mer otillgänglig kollektivtrafik med kraftigt ökade kostnader.
Svårigheter att förse samtliga tätorter och boendemiljöer med goda pendlingsmöjligheter.
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•
•
•

Längre avstånd innebär att färre väljer att gå och cykla vilket leder till ett större
bilberoende och miljöpåverkan.
Stor potentiell påverkan på natur- och kulturmiljöområden.
Risk att avsevärt försämra förutsättningar för jordbruksmarken och dess
näringsmöjligheter.

Slutsatser
Ale står oberoende av alternativ inför stora utmaningar för att bemöta en befolkningsutveckling och
ett bostadsförsörjningsbehov som finns i kommunen och regionen. Det ställs även krav i båda
scenarierna att tillgodose en planeringsstruktur som uppnår kraven om en minskad miljöpåverkan
och tillräcklig klimatanpassning. Den långsiktiga planeringen ska också bemöta de demografiska
utmaningar som förutspås och där infrastruktur och service ska planeras resurseffektivt och
tillgängliggöras för alla.
Översiktsplanen med sikte på 2050 anses utifrån ovanstående resonemang erhålla de bästa
möjligheterna att möta de utmaningar som beskrivits och samtidigt uppnå kommunens långsiktiga
målsättningar. Genom att koncentrera samhällsutvecklingen till huvudorterna kan en resurseffektiv
och välplanerad samhällsstruktur uppnås, där hållbarhets- och befolkningsbehov tillgodoses.
Lämplig lokalisering av verksamhetsmark inom kommunen är svårt att finna inom konkurrenskraftigt
avstånd till befintlig infrastruktur. Omedelbar närhet till E45 är för många verksamheter en
förutsättning, då det innebär möjlighet till effektiva transporter och ett bra skyltläge. Många typer av
verksamheter behöver även ligga utanför tätort, för att undvika konflikter med bostäder och annan
känslig användning.

Val av prioriterade grupper
Hälsa på lika villkor är grunden i folkhälsoarbetet. Lättillgängliga miljöer för fysisk aktivitet, säkra och
trygga både bostads- och fritidsmiljöer är gynnsamma för alla människor oavsett ålder. Hälsosamma
miljöer där buller, luft-, mark- och vattenföroreningar minimeras ger förutsättningar för ett gott liv.
Barn och ungdomar
Hälsan under hela livet, gynnas av goda förhållanden i barndomen. Tidiga insatser kan ses som en
investering för både individ och samhälle. Säkra och trygga skolvägar lägger grunden för goda vanor.
Närhet till natur och lek är viktig för barns och ungdomars utveckling.
Äldre
Behoven och möjligheterna för äldre att röra sig i samhället är olika för olika grupper av äldre. Vid
stigande ålder avtar snabbhet och reaktionsförmåga. Nedsatt hörsel påverkar förmågan att
kommunicera i bullriga miljöer. Äldre är överrepresenterade vid fotgängar- och cykelolyckor. Närhet
och tillgänglighet till grönområden är viktig för denna grupp.
Socioekonomiskt utsatta
Personer med utsatt socioekonomisk position utsätts för ogynnsamma stressfaktorer vilket kan ha
negativ effekt på hälsa och medellivslängd.
Personer med funktionsvariationer
Mer än tjugo procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsvariation. Detta kan bidra
till ett utanförskap som kan handla om bristande delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, fritidsoch kulturaktiviteter, utbildning, demokratiska processer.
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3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och bedömning av påverkan
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte
•
•
•
•
•

översiktsplanen bedöms ha betydande miljöpåverkan, då planen pekar ut tillväxt i tätorter,
mark för verksamheter och vägar
ska beskriva, identifiera och bedöma vilken betydande miljöpåverkan planen antas medföra
ska beskriva följderna av ett tänkt genomförande
ska medverka till att en långsiktigt hållbar utveckling skapas
ska identifiera positiva och negativa konsekvenser av förtätning och utglesning.

Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan
miljöhänsyn beaktas i planen. Miljökonsekvensbedömningen fokuserar på de fem viktigaste
påverkansområdena för Ale kommun. Dessa påverkansområden beskrivs i följande rubriker:
•
•
•
•
•

Förtätning
Transporter
Göta älv
Odlingslandskapet
Natur

Positiva effekter
+ sanering av förorenad mark vid omvandling
+ ökad kvalité på och säkerställda tätortsnära grönområden, kompensationsåtgärder
tillämpas vid behov
+ ökad biologisk mångfald genom gröna områden mellan orterna
+ minimerar risk för skred av förorenad mark genom erosionsskydd
+ möjlighet att minimera biltrafik, minskar bullerpåverkan och luftföroreningar
+ minskad fragmentisering av jordbruksmarken
Negativa effekter
- förlust av odlingsbar mark
- förlust av grönyta i tätort
- risk för minskad biologisk mångfald genom att naturmark exploateras
- risk för utsläpp och läckage från verksamheter kan påverka vattenförekomster
- risk för utsläpp och läckage från bostäder kan påverka vattenförekomster
- risk för försämrad ljudmiljö och luftkvalitet vid förtätning nära trafikled
Tabell 1 Miljöeffekter av tillväxt/förändrad markanvändning

Förtätning
Huvudstrategin är att bygga på den infrastruktur som finns, både i tätorterna och stråken mellan
dem. Majoriteten av ny bebyggelse föreslås lokaliseras till orterna. Orterna byggs inåt genom bland
annat förtätning. Det ger tätorter med små avstånd. Service, handel och kollektivtrafik kan nås till
fots eller med cykel vilket är positivt ur miljösynpunkt och för folkhälsan. När betydande
miljöpåverkan uppkommer för vattenförekomster och biologisk mångfald, ska
kompensationsåtgärder tillämpas. Nedan följer möjliga konsekvenser av planförslagets
förtätningsstrategi:
•

Grönområden är viktiga för människors hälsa, kvalitativa grönområden ska inte tas i anspråk.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

I de fall grönytor i orterna minskas, ska planering säkerställa att grönytor inom planområdet
får en högre kvalité och eller kompenseras inom orten.
Utpekade gröna stråk är av stor vikt och möjliggör för biologisk mångfald och
klimatanpassning. Kompensationsåtgärder ska tillämpas om värden äventyras.
Förtätning kan stärka underlaget för service och handel.
Förtätning kan gynna kvarboende genom att orterna kan erbjuda en mångfald av
boendetyper.
Landsbygdsutveckling med förtätning i byar och i samlad bebyggelse, kan motverka
utspridning av bebyggelsen i landskapet och vara positivt för jordbruket, genom minskad
fragmentisering.
Förtätning ökar möjlighet för fler att nyttja kollektivtrafik.
Att förtäta orterna kan gynna miljö, folkhälsa, kommunal ekonomi och klimatpåverkan.
Förtätning bidrar till att förorenade markområden måste saneras inför byggnation.
Saneras områden bidrar det till minskad exponering och spridning av farliga ämnen, sanering
av förorenad mark är gynnsamt för folkhälsan.

Transporter
Resandet och transporter behöver förändras om utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar ska
minska. Förändring i samhällsbyggande och beteende och nya tekniska lösningar är därför
nödvändigt. Fler pendelparkeringar underlättar kollektivtrafikresande. Beroende av väder och vind
påverkas spridningen och förekomsten av luftföroreningar från både lokala och mer avlägsna källor.
Lokalt kan bidraget vara att skapa effektiv struktur för trafik och kollektivtrafik, för att minimera
miljöpåverkan. Tvärförbindelser pekas ut och när trafiksäkerhethöjande åtgärder utförts på dessa
vägar kan det ge förutsättning för kompletterande bebyggelse. Trafiksäker ny förbifart i Skepplanda
kan komma att göra intrång i riksintresse för kulturmiljövård, nyttan av trafiksäkerhet ställs då mot
riksintresset i en åtgärdsvalsstudie.
Göta älv
Vattnet i Göta älv är känsligt eftersom älven är dricksvattentäkt för ca 700 000 människor och farled
av riksintresse. Älvområdet är skredkänsligt och de föroreningar som finns kvar i närliggande mark
behöver tas om hand för att inte riskera förorenande skred i älven. Enstaka händelser och utsläpp
kan få stora konsekvenser på vattnet. Bebyggelseutvecklingen kommer till stor del att ske i orterna
vid älven. Dagvatten ska tas om hand lokalt, för att minimera föroreningsrisker. Havsnivån och
grundvattennivåer påverkas av klimatförändringarna. Strandskydd finns längs hela älven, stora delar
av strandängarna betas och fungerar som översvämningsområden. Industrier finns längs älven,
åtgärder mot översvämningar och skred pågår fortlöpande för säkerställande av dricksvattnet och
verksamheterna. Viss expansion av industrier kan ske om risker minimeras. I södra delen av
kommunen finns skyddsområde för vattentäkt. Förslag till vattenskyddsområde för Göta älv är under
framtagande.
Odlingslandskapet
Alternativa lokaliseringar ska utredas innan jordbruksmark tas i anspråk. Ny bebyggelse i
jordbrukslandskapet kan i huvudsak ske med kompletterande bebyggelse i befintliga byar.
Jordbruksföretagen i Ale bedriver mjölk och/eller köttproduktion, djurhållning samt ytkrävande
spannmålsodling. Ett utspritt bostadsbyggande på landsbygden kan innebära begränsningar för och
fragmentisering av jordbruket.
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Natur
Skyddade naturmiljöer, riksintressen för friluftsliv finns i Vättlefjäll, Risveden och i Göta älvdalen.
Natura 2000-skydd finns för ett område mellan Skepplanda och Hålanda.
Balans mellan bebyggelseutvecklingen och landskapets natur- och rekreationsvärden ska beaktas i
närhet av våtmarker och annan känslig mark. Kompensationsåtgärder kan tillämpas. Sällsynt
växtlighet och artrikedom som finns i våtmarker och andra känsliga miljöer ska värnas.
Skogshanteringen har förändrats de senaste hundra åren från småskalighet till storskalighet.
Artrikedomen är större i blandskogar och naturskyddet är viktigt för rekreation och friluftsliv när
orterna förtätas och för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. I skyddade naturmiljöer, där
värdet av natur och friluftsliv är högt, ska skogsbruket bedrivas varsamt.
Genom förtätning och utbyggnad av orterna sparas naturmarker och detta bidrar till att biologisk
mångfald bibehålls. Omvandling av mark, kan bidra till att skapa nya naturmiljöer och gröna områden
mellan orterna är viktigt för växt- och djurliv och klimatanpassning. Tillgängliga naturområden för det
rörliga friluftslivet nyttjas i vardagen och bidrar till hälsa och välbefinnande. Naturvärden och
rekreationsvärden står sällan i motsats till varandra. Tysta områden finns utpekade i kommunens
skogs- och jordbruksområden.
Konflikten mellan behovet av verksamhetsmark och allmänna intressen behöver avvägas i de
enskilda fallen.

Påverkan på riksintressen
Riksintressen omfattar markområden, vattenområden och samhällsfunktioner som har så särskilda
värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet. Riksintressen
regleras i miljöbalkens kapitel 3 och 4. De riksintressen som finns i Ale kommun är beskrivna i
översiktsplanens kapitel 3, flera riksintressen kan inbegripas inom samma geografiska yta.
Ale kommuns förhållningssätt utgår från att riksintressens syfte och värden ska respekteras. Åtgärder
i eller i anslutning till riksintressen skall anpassas så att värden inte går förlorade.
Vilja och behov av utveckling inom kommunen innebär att intresseavvägning måste göras, dessa ska i
alla sammanhang motiveras, i synnerhet vid intrång i hänsynsområden. I följande beskrivs de
konsekvenser på riksintressens värden, och på andra skyddade områden, som ett genomförande av
översiktsplanens samrådsförslag bedöms innebära.
Riksintresse för Kulturmiljövården- enligt 3 kap 6§ miljöbalken.
Skepplanda
Riksintresset omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar
gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. Fornlämningsmiljöer utgörs av
järnåldersgravfält (bland annat ett av Götaälvdalens största vid Skepplanda kyrka), fossila åkrar,
länets största hällristning vid Vadbacka, Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar,
kvarnar vid Forsån, stenvalvsbro, gästgiveri och prästgård. (Källa: www.raa.se)
Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning
exploaterat. Riksintresset påverkas av planförslaget genom att delar av återstående åkermark
föreslås för lokalisering av nytt vägområde, Trafikverkets åtgärdsvalsstudie får visa om intilliggande
mark kan föreslås för verksamheter.
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Vägområde
Syftet med vägområdet är att utreda förutsättningar för att leda nuvarande genomfartstrafik utanför
tätort och på så vis öka trafiksäkerhet och minska trafikens påverkan i förhållande till skola och
boendemiljöer. Platsens topografiska förutsättningar innebär att det inte finns rimlig alternativ
placering. Kommunens bedömning är att vid avvägning mellan trafiksäkerhet och beskrivna
kulturmiljövärden bör intrånget kunna motiveras.
Verksamhetsmark
Åkermark mellan Skepplandavägen och befintligt verksamhetsområde föreslås utredas i samband
med planerad åtgärdsvalsstudie för förbifart Skepplanda som verksamhetsmark. Ianspråktagande av
odlingsmarken påverkar riksintressets värde, det sker dock angränsande till exploaterade områden
vilka är planlagda mellan 1964 och 1977 och intill den sammanhängande tätortsbebyggelsen.
Riksintressets avgränsning, som i nuläget inbegriper befintligt verksamhetsområde, bör enligt
kommunens mening därför kunna övervägas.
Områden av riksintresse för friluftsliv respektive riksintresse naturvård – enligt 3 kap 6 §
miljöbalken
Ingen exploatering föreslås inom det som bedöms vara påverkansområde för riksintresse friluftsliv
och riksintresse naturvård.

Miljökvalitetsnormer
I den långsiktiga planeringen av en kommun är det av stor betydelse att överväga och analysera
markanvändningens påverkan på omkringliggande miljö. Varje beslut om framtida mark- och
vattenanvändning kan ha en omfattande effekt på hur förutsättningar för ett långsiktigt hållbart
samhälle kan komma att se ut.
För att gemensamt angripa dessa utmaningar har Sverige genom beslutade miljökvalitetsnormer
(MKN) för luftkvalitet, omgivningsbuller och vattenförekomster bestämt mätbara kvalitetskriterier att
förhålla sig till. Miljökvalitetsnormer är till för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa
utsläppskällor och innehåller bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet. Nedan beskrivs hur
planförslaget förväntas påverka dessa miljökvalitetsnormer.
Luft
MKN för luft finns för elva olika luftföroreningar, av vilka kväveoxider och partiklar PM10 är svårast
att klara. MKN överskrids inte i kommunen och även miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras.
Luftkvaliteten bedöms utifrån mätningar eller beräkningar längs trafikerade vägsträckor. Vid den
senaste mätningen, som gjordes i Bohus 2014, sågs en liten risk för att partikelhalten kan överskrida
normen. En liten förhöjning av kväveoxidhalten finns längs E45 och vissa vältrafikerade vägar. Intill
dessa bör bostadshus, skolor och förskolor undvikas. Om sådana byggnader ändå placeras vid
vältrafikerade vägar ska en utredning avseende luftkvaliteten göras inför planeringen. Vid förtätning
bör andra typer av byggnader placeras närmast trafiklederna och utformas så att de kan skydda
innanförliggande bostäder.
Planförslagets inriktning på prioritering av utbyggnad i stationsorterna och satsningar på utbyggnad
av infrastruktur skall understödja att fler väljer kollektivtrafik, gång och cykel. Ändrade resvanor kan
bidra till att miljökvalitetsnormen för luft fortsatt kan klaras, även med den befolkningsökning som
planförslaget prognostiserar. MKN för luft riskeras inte med detta förslag till översiktsplan.

10

Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt luftkvalitetsarbete:
•

•
•

Genom satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar, och på sammanhängande trygga
skolvägar, ges fler möjlighet att välja gång och cykel i stället för bil, vilket bidrar till att minska
luftföroreningar.
Utbyggnad prioriteras i lägen med god anslutning till kollektivtrafik.
Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.

Buller och vibrationer
Buller är ett utbrett miljöproblem och en av de störningar som berör flest människor i Sverige.
Vägtrafik och järnväg är ofta den huvudsakliga källan till buller. Ales förutsättningar med de större
tätorterna huvudsakligen samlade utefter kommunikationsstråken Norge-Vänernbanan och E45
innebär en situation där både buller och vibrationer behöver hanteras i planeringen. I stationsorterna
kan detta vara problematiskt och påverka hur den byggda miljön kan utvecklas och utformas.
Den befolkningsökning som översiktsplanen förutser kan förväntas innebära ett ökat resande och
bidra till ett ökat trafikflöde. Med befolkningsökning koncentrerad till tätorterna skapas dock
förutsättningar för att fler cyklar, går eller åker kollektivt vilket kan minska andelen bilresor.
Koncentrationen till tätorterna innebär emellertid samtidigt att fler människor kan komma att vara
bosatta i miljöer med förhöjda bullervärden.
Förslaget innehåller en ny vägdragning i Skepplanda vid sidan av tätorten i anslutning till befintlig och
föreslagen utbyggnad av verksamhetsområde. Det föreslagna nya läget för väg skulle innebära att
exponering för buller i tätorten Skepplanda kan minska.
Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt arbete mot omgivningsbuller:
•
•
•
•
•
•

Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny
exploatering.
Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.
Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är
bullerpåverkade.
Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska verksamheter, parkeringsbyggnader eller
andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som avskärmning mot bullret.
Bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller och krav på dagsljusvärden
i bostäder uppfylls.
Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.

Vattenförekomster
Val av markanvändning inom ett avrinningsområde kan ha en stor och avgörande påverkan på
möjligheten för en vattenförekomst att uppnå en god status enligt gällande miljökvalitetsnormer
(beskrivs i avsnitt 2.3 i ÖPn).
Planförslaget innebär en fortsatt exploatering av mark som har en större eller mindre påverkan på
markens hydrologiska balans och föroreningsgrad. Vid till exempel hårdgörande av ytor ökar
dagvattenmängden genom samhället som genom en samlad påverkan kan ha en negativ effekt på
mottagande vattenförekomst. Genom en välplanerad dagvattenhantering kan dessa effekter från
den urbana miljön begränsas, där exempelvis föroreningar tillåts att avskiljas och brytas ner. Detta
arbete kompletteras med åtgärdsprogram utifrån avrinningsområden där prioriteringen bör baseras
på vattenförekomst med störst behov av en förbättrad status.
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Flera av vattendragen i kommunen är idag påverkade av övergödning och morfologiska förändringar.
Många av vattendragen rinner genom eller i anslutning till Ales tätorter. Tätortsnära vattendrag
kommer att påverkas av den föreslagna översiktsplanen genom tillkommande urbana föroreningar
såsom ökat dagvattenutsläpp vid exploatering. Även översvämningar i tätorten riskerar att öka med
en planerad förtätning och exploatering. Vattenförekomster utanför tätorter kommer att ha en
påverkan från tillkommande enskilda avloppsanläggningar samt jord- och skogsbruk.
Flera utvecklings- och idéområden är föreslagna nära vattenförekomster. De vattendrag som kan
påverkas är framför allt Göta älv, Grönån, Forsån, Sköldsån och Hållsdammsbäcken. Grönån är ett
laxfiskevatten för vilken MKN för fisk- och musselvatten gäller; ån är känslig för ytterligare belastning
av näringsämnen. För Göta älv håller ett vattenskyddsområde på tas fram med syfte att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Dämmena vid Hältorpssjön och Surtesjön ingår i
anmälan till nationell plan för att uppnå moderna villkor för vattenkraften.
Planförslaget leder till ökad spillvattenmängd från Ale som leds till avloppsreningsverket Ryaverket i
Göteborg stad med utsläppspunkt i Rivö Fjord. Krav om miljökvalitetsnormer regleras i tillstånd för
avloppsreningsverket.
En strategi för hur vattnets värden tas om hand och förbättras, tekniskt, estetiskt och ekologiskt
föreslås utredas i en Vattenplan. Flera åtgärder och planeringsunderlag krävs för att kunna begränsa
påverkan från planförslaget. En skyfallskartering är framtagen för att ge kunskap
översvämningsproblematik i befintlig bebyggelse och vid framtida exploatering. Åtgärdsplaner för att
uppnå MKN för vattenförekomsterna tas fram när statusklassningen för 2021-2027 har fastställts av
Vattenmyndigheten. Framtida vattenskyddsområde för Göta älv och biflöden kommer ställa högre
utsläppskrav från Ales angränsande tätorter. Dagvattenhanteringen ska vid exploatering eller
omvandling i större utsträckning hanteras med öppna och multifunktionella ytor för att anpassa
samhället till en högre reningsgrad och bättre fördröjningsmöjligheter. En grönstrukturplan ska tas
fram som ska tydliggöra ett behov om grönytor som kommer förbättra den lokala reningsgraden av
dagvatten. För att vidare motverka negativa effekter av planförslagets markanvändning beskrivs
riktlinjer inom berörda områden. Genom åtgärder och riktlinjer för framtida markanvändning skapas
goda förutsättningar att inte försämra vattenförekomsternas kemiska och ekologiska status.
Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till en fortsatt god vattenförvaltning:
•

•
•

•
•
•
•

God ekologisk och kemisk status ska uppnås i kommunens sjöar och vattendrag. Om inte god
status uppnås ska åtgärdsprogram arbetas fram och följas. För att bedömningen god kemisk
status ska vara möjlig att nå, utesluts kvicksilver och PBDE ur bedömningen.
Ale kommun ska ha en god kunskap om grundvattnets status och hur det i framtiden kan
komma att förändras med påverkan från klimatförändringar och bebyggelse.
Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs
och bryts ner under vattnets väg till recipienten, och med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Öppna dagvattenlösningar ska
eftersträvas.
Kommunen ska verka för att minimera påverkan av övergödning från enskilda avlopp,
jordbruksmark och annan verksamhet.
Exploatering vid sjöar ska ske med en restriktiv hållning och mycket god förståelse, med
syftet att öka åtkomsten för alla.
I nya exploateringsområden ska det säkerställas att en god vattenstatus kan uppnås på sikt. I
områden där förorenad mark förekommer saneras den i samband med exploatering.
Skyfallskartering ska utgöra kunskapsunderlag vid fysisk planering, ny exploatering, och för
åtgärder i teknisk infrastruktur och den fysiska miljön.
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•
•
•
•

Dagvattenstrategi ska följas.
En grönstrukturplan med grönytefaktor för bebyggelse ska tas fram för att tydliggöra
förhållningssätt vid exploatering och förtätning.
Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet uppfylls.
Vid prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för
utsläpp och läckage till vatten.

4 Samhällsekonomi
Översiktsplanens syfte är att skapa en styrning av tillväxten i kommunen och möjliggöra för ökat
bostadsbyggande och ökat byggande för näringslivet. Planen ska möjliggöra regional tillväxt och
utveckling genom att se Ale i ett regionalt och lokalt perspektiv och verka för samsyn mellan
kommunerna.
Huvudinriktningen är att bygga orterna inåt vid redan utbyggd infrastruktur. Det medför att behoven
av att anlägga nya gator minskar. Gång- och cykelvägar kan behöva kompletteras och förbättras för
att möta upp önskemålen om ökade aktiva transporter vilket medför kostnader.
Kvalitativa grönområden och tätortsnära gröna områden ska bevaras och stärkas. Kostnader för
gröna miljöer kan ses som en del i hållbar tillväxt.
Kvalitets- och säkerhetshöjande åtgärder för att ha ett rent, gott och säkert vatten, vilket medför
kostnader finns identifierade i planen för verksamhetsområden för kommunalt VA.
Områden där bebyggelsetryck, konvertering eller föroreningsrisk medför att kommunalt VA ska
övervägas, innebär kostnader för utökning av nätet, men också ett renare råvatten.
Fjärrvärmenätet är fullt utnyttjat, ytterligare utbyggnad är i dagsläget inte trolig. Tillväxten förväntas
ske hållbart och på sikt bli klimatneutral.
Tillväxt framför allt i orterna visar på en tydlig inriktning mot att flytta över resor från enskilt
bilresande till bland annat kollektivtrafik både för att minska klimatpåverkan och förbättra
folkhälsan. Dagens kollektivtrafik behöver förbättras, både turtäthet och användarvänlighet, för att
vara ett attraktivt alternativ, vilket innebär ökade kostnader. Utbyggd kollektivtrafik som är anpassad
för personer med funktionsnedsättning minskar kommunens kostnader för färdtjänst i specialfordon.
Översiktsplanen ger förutsättningar för en ökad befolkning, upp till 50 000 invånare på trettio års
sikt. Med en ökad befolkning kommer det att behövas ytterligare förskole- och elevplatser fördelat
över kommunen, vilket medför kostnad för kommunen. Generationsväxling pågår i kommunen, vilket
innebär en omställning med en större andel äldre, som sannolikt kommer ha ett ökat vårdbehov och
därmed bidra till ökade kostnader. Utformning av samhället ska prioriteras så att de äldre kan vara
självständiga och hålla sig fysiskt aktiva i vardagen.
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SAMHÄLLSEKONOMISK
PÅVERKAN
Möjlighet till regional
utveckling
Kostnad/Hälsovinst utbyggnad
av väg/GC-väg

Kostnad/Ökat fastighetsvärde
av iordningställande av
grönområden
Kostnad utbyggnad av
VA/Vinst minskat
reningsbehov av råvatten
Kostnad för
kollektivtrafikförsörjning/Vinst
folkhälsa, klimatkompensation

Kostnad för
skolgång/barnomsorg
Kostnad för äldrevård

POSITIVT

KOMMENTAR

Möjliggör tillväxt
Säkerställa dricksvatten
Sanering miljögifter
Säkra skolvägar
Aktiva transporter
Minskade sjukvårdskostnader

Utbyggnadskostnader

Gröna kvalitéer skapas,
hälsofrämjande

Utbyggnadskostnader

Högre dricksvattenkvalité

Minskade kostnader för rening
av råvatten

Ökad kollektivtrafik
Folkhälsan förbättras
Fler resenärer
Hela-resan-perspektiv
Minskade utsläpp
Parkering kan samutnyttjas
Flexibla lokaler

Ökade kostnader, men mindre
utsläpp
Stora parkeringar vid
pendeltåg

Fler gröna kvalitéer, inbjuder
till aktivitet, bidrar till hälsa
Minskat vårdbehov

Utbyggnadskostnader

Kostnader för fler elever/barn
Hushållning med ökade
kostnader
Kostnader för fler äldreplatser

Tabell 4 Samhällsekonomisk påverkan
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5 Sociala konsekvenser
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god fysisk, mental och social hälsoutveckling. Människors
hälsa formas i samspel mellan individuella förutsättningar och den omgivande sociala miljön. Barn
och äldre är särskilda grupper som vinner på nära tillgänglighet. Det är av stor vikt att ge barn och
ungdomar utrymme för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid. De sociala
mönster vi finner bland andra levnadsvanor uppträder också inom fysisk aktivitet. Det är de grupper
som är minst fysiskt aktiva som har mest behov av stödjande miljöer som till exempel grönområden.
Detta bidrar till folkhälsan och minskar behovet av transporter under fritiden.

6 Konsekvensmatris prioriterade grupper och miljön
Jämförelsen är gjord mot nuläget. Konsekvensbedömningen är gjord på samtliga
bestämningsfaktorer.

Tabell 5 Figurförteckning till tabell 6
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Tabell 6 Konsekvensbedömning av bestämningsfaktorer (tabell i två delar)

16

Tabell 6 Konsekvensbedömning av bestämningsfaktorer (tabell i två delar)

7 Uppföljning
Miljöredovisningen ska redovisa följande indikatorer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny bostadsbebyggelse – andelar i förtätning respektive ny exploatering.
Energianvändning – andelar ny bebyggelse som är passivhus, plusenergihus eller på annat
sätt beaktar byggnadens energianvändning i ett livscykelperspektiv.
Jordbruksmark – arealen brukningsvärd jordbruksmark som ges bygglov på för annat än
jordbruksverksamhet.
Biologisk mångfald – andelen skyddad skog uppdelat på kommunägd och enskilt ägande.
Biologisk mångfald – andel ianspråktagande av grönytor i tätort, redovisa
kompensationsåtgärder.
Kollektivtrafik – andelen ny bostadsbebyggelse inom gångavstånd från hållplats.
Kollektivtrafik – andelen hållplatser med miniminivå för turtäthet.
Aktiva transporter – antalet meter tillkommande cykelväg.
Kulturmiljö – antalet nya bostadshus inom kulturmiljöer.

Välfärdsredovisningen ska redovisa följande indikatorer:
•

Folkhälsa – närhet från nya bostäder till kvalitativa grönområden och rekreationsområden.
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Förord
Framtiden är magisk i Ale. Befolkningstillväxten är stark och intresset för vår kommun är hög. Sedan
tiotalet år tillbaka är infrastrukturen på plats med fem pendeltågstationer och motorväg som tar oss till
såväl Trollhättan i norr som Göteborg söder ut. I öster har vi närheten till naturen med Vättlefjäll som
en fantastisk plats för rekreation, i väster rinner Göta älv, en i dag underutnyttjad förmån. Närheten till
vatten lockar till en önskan om att tillgängliggöra den för våra kommuninvånare och besökare. Här
finns spännande möjligheter för framtiden.
Ambitionen i denna översiktsplan är hög och vi tar sikte på 2050. Vi planerar för att vid denna
tidpunkt ha vuxit till en befolkning på 50 000 personer. En sådan tillväxt kommer att utmana oss som
kommuninvånare, förtroendevalda och som organisation. Det känns då fantastiskt att kommunens
samtliga tio politiska partier, åtskilliga tjänstepersoner och en sällsynt stor del av vår befolkning har
engagerat sig i framtagandet av planen. De komplexa frågorna som vi har behövt hantera under
framtagandet av planen har mötts gemensamt på ett respektfullt sätt. Det har funnits en gemensam bild
av att vi vill nå en stark tillväxt men att vi samtidigt behöver göra det hållbart, ur alla tre
hållbarhetsperspektiven.
Vi har arbetat fram Översiktsplan Ale 2050 under en speciell tid. Under 2020 och 2021 dominerades
världen av coronapandemin, en händelse som inte har sitt motstycke under modern tid och som lärde
oss alla mycket både om samhället starka sidor och de brister vi lever med. Detta har också präglat
arbetet med Översiktsplan Ale 2050. Under de här åren har vi utvecklat nya former för samarbete,
former som vi tror också kommer att dominera det framtida livet i Ale kommun.
Många människor har varit inblandade i att ta fram Översiktsplan Ale 2050. Vi vill tacka alla Alebor,
förtroendevalda och tjänstepersoner som har engagerat sig och lagt ned arbete på att utveckla detta
framtidsdokument.

Mikael Berglund
Kommunstyrelsens ordförande

Monica Samuelsson
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Del 1 INLEDNING OCH FRAMTIDSBILD
1.1 Inledning
Ale står inför en framtid med stora samhällsförändringar och globala utmaningar. För att hantera dem,
hitta lösningar och nå en hållbar samhällsutveckling krävs det samarbete på alla nivåer och mellan
samhällets alla aktörer. Globala megatrender, hållbarhetsmål och utmaningar påverkar kommunen på
lokal nivå, samtidigt som lokala aktiviteter kan få en påverkan globalt.
Översiktsplanen är kommunens strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i
ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen redovisar visioner för framtiden, strategiska vägval och
riktlinjer för hur mark- och vattenområden i Alesamhället föreslås utvecklas och bevaras.
En arbetsgrupp bestående av representanter från alla partier har deltagit i arbetet med framtagandet av
förslag till ny översiktsplan. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp där kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande har ingått tillsammans med kommunchef.
Arbetsprocessen har anpassats till de begränsningar som rådande pandemin har utgjort.
Översiktsplanering regleras i plan- och bygglagen. Kommunen ska upprätta en samrådshandling, som
är ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget ska ställas ut och samrådas med boende och verksamma,
myndigheter, kommuner och andra som är berörda. Efter samrådet bearbetas förslaget utifrån de
synpunkter som framförts och därefter ställs det omarbetade förslaget till översiktsplan ut för
granskning. Efter inkomna synpunkter bearbetas förslaget, och kan därefter läggas fram till
kommunfullmäktige för antagande.

Bild 1 Schematisk bild över processen från beslut till antagande av översiktsplan
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1.2 Det här är översiktsplanen
Översiktsplanen är kommunens strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i
ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen är både visionär, framtidsinriktad och en vägledning för de
beslut som ska fattas idag. Översiktsplanen är en viktig del i kommunens arbete för en långsiktigt
hållbar utveckling och behöver därför vara aktuell och ska omfatta hela kommunen. Varje
mandatperiod ska kommunen anta en planeringsstrategi, som visar ställningstaganden och
prioriteringar för det fortsatta arbetet. Krav på översiktsplan och vad den ska innehålla finns i Planoch bygglagens kapitel 3.
Översiktsplanen är inte bindande, men är vägledande för beslut gällande detaljplanering och i enskilda
ärenden om byggande och användning av mark- och vattenområden. Den är också underlag vid
prövning av tillstånd enligt miljöbalken och för överprövning i domstol.
Översiktsplanen ska visa hur kommunen långsiktigt planerar att använda, utveckla och bevara den
byggda miljön, hur mark- och vattenområden ska användas och hur hushållning med naturresurser ska
beaktas. Kommunens ställningstagande när det gäller hänsyn till allmänna intressen ska framgå, samt
hur man avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer.
Det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen planerar att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder. Det ska även framgå hur kommunen samordnar sin planering med nationella och regionala
mål, planer och program, som har betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Hur
kommunen ser på hantering av risker för klimatrelaterade skador på den byggda miljön till följd av
översvämning, ras, skred och erosion ska även det vara beskrivet.
Ale kommun har en mängd olika styrdokument för samhällsplaneringen som är beslutade av Ale
kommuns politiker. Senast antagna styrdokument är det som gäller. De styrdokument för
samhällsplaneringen som är antagna före denna översiktsplan upphör att gälla i de delar som inte
överensstämmer med föreslagen markanvändning i denna plan.

Bild 2 Översiktsplanens innehåll

1.2.1 Så här läser du översiktsplanen
Översiktsplanen är digital och innehåller fem delar, vilka tillsammans beskriver vision, förutsättningar,
strategier och riktlinjer. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar konsekvenser av planens
genomförande.
Del 1 - Inledning och framtidsbild – här redogörs för utgångspunkter, globala och lokala utmaningar
och i framtidsbilden tecknas en vision av hur livet skulle kunna se ut i Ale 2050.
Del 2 - Användning av mark och vatten – målkonflikter i markanvändning, risker och sårbarhet inom
kommunen, samt miljökvalitetsnormer beskrivs inledningsvis. Orter beskrivs och förutsättningar för
föreslagen markanvändning beskrivs per delområde. I strategisk karta visas huvudprinciper för tillväxt
fram till 2050, och i Mark- och vattenanvändningskarta hur mark och vatten bör utvecklas i
kommunen vid tillväxt. I kartan Värde och hänsyn visas riksintressen och hänsynsområden som till
exempel värdefull natur- och kulturmiljö samt viktig infrastruktur.
Del 3 – Strategi och riktlinjer - här beskrivs mer detaljerade förhållningssätt när det gäller utveckling
av den fysiska miljön i tätort och på landsbygd. Den inledande strategin beskrivs och under tematiska
områden finns riktlinjer att beakta vid planering, anläggning och byggande. Idéområden visas
schematiskt för tätortsutveckling, verksamheter och broläge.
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Del 4 - Värden och hänsyn – här återges kommunens ställningstaganden i förhållande till intressen på
nationell nivå, och vilka objekt eller områden som berörs i Ale när det gäller kulturmiljö, naturvård
och totalförsvaret. Här redovisas även andra viktiga allmänna intressen som skall tas hänsyn till vid
planering, anläggning och byggande.
Del 5 - Mellankommunala intressen – här finns angivet intresseområden som kan beröra och påverka
mark- och vattenanvändning i angränsande kommuner och kring vilka samarbetet behövs.
Miljökonsekvensbeskrivning – beskriver konsekvenser av att genomföra översiktsplanens förslag till
strategier och markanvändning, jämfört med utgångspunkten att Ale översiktsplan från 2007 fortsatt
skulle gälla.

1.3 Utmaningar och utgångspunkter
Ale står inför en framtid med stora samhällsförändringar och globala utmaningar. För att hantera dem,
hitta lösningar och nå en hållbar samhällsutveckling krävs det samarbete på alla nivåer och mellan
samhällets alla aktörer. Globala megatrender, hållbarhetsmål och utmaningar påverkar kommunen på
lokal nivå, samtidigt som lokala aktiviteter kan få en påverkan globalt.

Urbanisering
En global trend är att allt att fler människor flyttar in till städer och storstadsområden. I Ale beräknas
befolkningen öka över tid. Enligt befolkningsprognosen kommer det främst ske i tätorterna, men även
på landsbygden. Detta ställer nya krav samhället för att den snabba urbanisering som pågår ska kunna
ske på ett hållbart sätt. Växande samhällen kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan
också bidra till ökande sociala klyftor, spänning mellan olika utvecklingsområden och påfrestningar på
ekosystem. Samtidigt som urbaniseringen är en utmaning blir den också en drivkraft för nya
möjligheter för arbetsmarknaden framåt, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att människor ska
kunna ha ett arbete. Fler branscher utvecklas i de större urbana områdena vilket också påverkar ett
områdes motståndskraft mot ekonomiska kriser.

Diagram 1 Befolkningsprognos 2020–2031 med förlängning till 2050. Källa: Befolkningsprognos 2020–2031, Ale kommun
med förlängning till 2050.

Ale har en kraftig inflyttning och ett högt barnafödande som beräknas fortsätta. Inflyttningen av
barnfamiljer från främst Göteborg har drivit tillväxten. Till år 2050 beräknas Ales befolkning ha ökat
från 31 400 personer (2019) till cirka 52 000 personer (2050). En snabb befolkningstillväxt innebär
flera utmaningar men också möjligheter för en kommun. En utmaning är att kunna tillgodose bostäder
och lokaler för verksamheter som matchar behoven. Bostadsmarknaden för utsatta grupper är svår,
vilket skapar behov av att bygga varierat. En fördel med tillväxten är att nya företag vill etablera sig i
kommunen och flera av de befintliga företagen växer. Detta skapar en större arbetsmarknad där det
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finns plats för fler personer att arbeta närmare sina hem. Det skapar också bättre förutsättningar för
olika slags yrken där människor som idag står längre från arbetsmarknaden får bättre möjlighet till
arbete.
En ökande befolkning innebär även behov av att bygga ut infrastruktur och ett ökat tryck på trafiknät
och försörjningssystem såsom vatten- och avloppssystem (VA). Samtidigt står VA-infrastrukturen
inför konsekvenserna av ett förändrat klimat som innebär ytterligare påfrestningar.
Att allt fler flyttar in till kommunen kan leda till spänningar mellan olika perspektiv. Det kan handla
om att nuvarande och nyinflyttade kommuninvånare ska leva tillsammans, vikten av att få känna att
man är en del av förändringarna eller förståelsen av varför vissa områden utvecklas medan andra
bevaras. Orters olika förutsättningar eller olika tillgång till grundläggande service kan förstärka
känslan av utanförskap eller uppdelning. Det ställer i sin tur krav på att inkludera invånare i frågor, att
utveckla former för dialog och att stärka den lokala demokratin så att spänning kan hanteras och lösas.
Samtidigt finns behovet av att också verka för trygga boendemiljöer och omgivningar som bidrar till
att känna en gemenskap och där olika alebor kan mötas. För en kommun likt Ale blir detta viktigt för
att inte odla ett framtida utanförskap eller polarisering mellan orterna.

Klimatförändringar, risker och hot
Ale, likt resten av världen, står inför en stor utmaning att minska utsläppen av växthusgaser. Detta för
att kunna hålla sig under 2-gradersmålet i enlighet med Parisavtalet och begränsa de lokala och
globala konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. För att klara det krävs en omställning av
samhället, både av den fysiska miljön och av våra livsstilsvanor. Hur vi planerar våra samhällen,
bygger infrastruktur och byggnader idag kommer att påverka våra utsläpp för en lång tid framöver.
Oavsett hur mycket och hur fort vi kommer lyckas att minimera utsläpp av växthusgaser så kommer
ett förändrat klimat att påverka kommunens utveckling framåt. Förändringar i klimatet är ett faktum
som Ale står inför idag och de effekter och konsekvenser som följer blir allt mer allvarliga, globalt
som lokalt. I samband med det hotas den biologiska mångfalden och flera ekologiska resurser som är
nödvändiga för vår överlevnad.
Förändringar i klimatet kan komma att synas i Ale på olika sätt. Extrema väderförhållanden antas öka i
framtiden och det innebär att bostäder och infrastruktur i Ale behöver kunna stå emot klimatrelaterade
utmaningar, såsom kraftiga skyfall, bränder och torka, lokala översvämningar samt höjda vattennivåer
i älven. I Ale finns även utmaningar kopplat till markföroreningar och skredrisker, vilket i
kombination också kan riskera förorena dricksvattentäkten Göta älv. Buller och luftföroreningar är
inte ett stort problem idag och genom god planering kan de minska ytterligare.
Klimathotet har i sin tur påverkan på andra områden och samhällets förutsättningar och möjlighet för
att bemöta utmaningar som livsmedelstrygghet, mänsklig säkerhet, tillgång till rent vatten, hållbart
nyttjande av naturresurser och ekosystem, hälsa samt ekonomisk tillväxt.

Demografiska utmaningar
De kommande 20 åren kommer samhället att stå inför stora demografiska utmaningar där färre
personer ska försörja allt fler. Människor lever längre samtidigt som det är stora generationsgrupper
som går mot pensionsålder eller är i familjebildande åldrar. Utmaningen framåt innebär att det är
relativt få personer som kommer vara i en arbetsför ålder och som kan arbeta och betala skatt för att
tillgodose behoven i det nuvarande finansieringssystemet. Försörjningskvoten är ett sätt att följa
utvecklingen, där en högre kvot innebär att färre personer ska försörja allt fler. Ale har idag en hög
försörjningskvot som beräknas att röra sig mot rikets genomsnitt.
I Ale beräknas antalet personer över 80 år öka kraftigt de närmaste 10 åren, därefter minska på grund
av mindre generationsgrupper. Det är framför allt stora barnkullar födda under 1940-talet som
påverkar. Samtidigt ökar antalet nyfödda barn från stora årskullar som börjar bilda familj. Det ställer
stora krav på investeringar och innovationer inom välfärden då färre ska försörja fler som blir allt
äldre. En utmaning är att planera för den topp av äldre inom 10 år som sedan kommer att följas av en
allt större andel barn.
Utmaningen innebär även att rekrytera tillräckligt med arbetskraft för att ta hand om växande behov
inom kommunal service, som förskola, skola och äldreomsorg. Andra trender påverkar hur
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arbetsmarknadens struktur och omfattning ser ut, vilket skapar utmaningar att tillgodose det ökande
behovet av framtida kompetenser. Att planera för att attrahera den arbetsföra befolkningen och skapa
förutsättningar för flexibla och innovativa arbetsplatser och verksamheter är en framtidsutmaning som
inte en aktör kan lösa själv.

Diagram 2 Försörjningskvoten efter riket och utvalda kommuner. Försörjningskvoten är en beräkning där summan av antal
personer under 19 år och antal personer över 65 år divideras med antalet personer mellan 20 och 64 år. Därefter
multiplicerar man med 100. Ju högre tal, desto färre i arbetsför ålder ska försörja. Källa: Befolkningsprognosrapporter från
Ale, Göteborg, Kungälv, Alingsås och SCB.

Digitalisering och teknikutveckling
Teknologiska genombrott, digitalisering och automatisering är en genomgripande kraft som påverkar
samhällets alla delar. Tillgång till informations- och kommunikationsinfrastruktur har blivit en
förutsättning för att arbeta, delta och verka i samhället i allt högre grad. I Ale finns det tillgång till
lägre nätverkshastigheter för majoriteten av hushållen, men när det gäller de högre hastigheterna
skiljer sig landsbygd och tätorter åt. Utmaningen ligger i att planera för att allt fler saker, människor
och tjänster behöver tillgång till nätverk i framtiden. Samtidigt medför ett högteknologiskt samhälle en
ökad sårbarhet för både fysiska och digitala attacker. Ny teknik kan också medföra nya risker vilket
påverkar de beredskaps- och säkerhetsförebyggande åtgärder som krävs.
Teknikutvecklingen kan också medföra att förbrukning av el och andra resurser ökar, som i sin tur kan
bidra till stora påfrestningar för nuvarande elförsörjning. En utmaning är därför att planera för de
fysiska krav som en digitalisering ställer och hur markanvändning av infrastruktur kopplat till
bredband och elförsörjning ska se ut i framtiden.
Digitaliseringstrenden förändrar även människors beteenden och skapar därför nya behov och
förväntningar. Tillsammans med teknikutveckling skapas nya förutsättningar och möjligheter för
lokalt näringsliv. Vikten av att kunna tillhandahålla tjänster dygnet runt kommer att öka. Med en ökad
tillgänglighet för många olika aktörer hårdnar konkurrens och vissa verksamheter försvinner samtidigt
som andra uppstår. Det skapar behov av flexibla verksamhetsområden och arbetsplatser med god
tillgång till infrastruktur.

Globala och nationella hållbarhetsmål
Som framgår av de ovan nämnda områdena är globala trender och utmaningar också lokala. I och med
en allt mer globaliserad värld finns det utmaningar som kommer att påverka Ale i framtiden. Flera av
dessa kan kommunen inte kontrollera eller hantera ensam vilket kommer att innebära nödvändiga
omställningar för samhället.
För att åstadkomma en hållbar utveckling har samtliga länder i Förenta nationerna (FN) enats om en
gemensam agenda för att uppnå 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara, vilket
innebär att de balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner för att uppnå en hållbar
utveckling. En övergripande utgångspunkt i översiktsplanen är därför att styra samhällsutvecklingen i
en riktning där det är balans mellan olika värden. Det betyder att värden som tillgång till arbete, skola
och bostad, att uppleva trygghet och hälsa samt en naturmiljö som mår bra tillsammans är nödvändiga
för att uppnå hållbar samhällsutveckling. Utöver de globala målen finns även nationella och regionala
hållbarhetsmål inom exempelvis miljö och folkhälsa.
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1.4 Framtidsbild Ale 2050 – Tillsammans mot en hållbar framtid
Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales nuläge och
förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision.
I Ale samsas olika perspektiv, samhällens karaktärer och kvaliteter till en gemensam helhet. Vatten
och land, rofylld natur och vibrerande puls, självständighet och gemenskap, historia och framtid,
erfarenhet och innovation.
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Behoven är en drivande kraft för innovation och kreativitet
Alebornas behov omhändertas genom sömlös samverkan, smarta lösningar, service och digitala
system. Näringsliv, offentlig sektor och civila aktörer samskapar på gemensamma ytor och länkas
samman med det globala genom robust och smart infrastruktur. Det finns goda förutsättningar för
företagsamhet, kreativa, gröna och tjänsteproducerande näringar är en central del av det lokala
näringslivet. I Ale vågar vi testa idéer, skapa nya metoder och förverkliga drömmar.

Samutnyttjande bostäder och områden
Ales byggnader är flexibla nav där naturliga och växtliga element inkorporeras för att bidra till
ökat välmående och stärkta ekosystemtjänster. Lokaler och utrymmen kan förändras utifrån
skiftande behov. Varierade bostäder skapar möten mellan människor, oavsett livssituation.
Byggnader utnyttjar samhällets rymd, i höjd eller täthet, för att vara markeffektiva och långsiktigt
hållbara samt skapa möjligheter för att människor ska kunna leva och verka nära sina hem.

Integrerad i en motståndskraftig grön region
Ale är ett tätbefolkat område och är en viktig del av en motståndskraftig region vars delar är
sammankopplade av hållbar infrastruktur med hög mobilitet. Den globala pulsen är en naturlig
del av det lokala livet. Samhället är klimatneutralt och naturen är en integrerad och bestämmande
faktor för samhällets utbredning och design. Tillgången till gröna områden är ständigt närvarande
och det finns möjlighet till matproduktion i samhällenas lokala mellanrum. Älven är en viktig
livsådra som flyter genom Ale och skapar möjlighet till rekreation, möten och god hälsa.

Smarta samhällen
Infrastrukturen är byggd för att hantera höjda vattennivåer och utnyttja kraftiga regnmassor för
vattenförsörjning. I Ale utnyttjas höjd, bredd, luft och vatten för att skapa maximal tillgänglighet
och effektiva transporter. Smarta digitala lösningar är en integrerad del av stadsbilden och den
offentliga miljön vilket bidrar till nya sätt att hantera behov och utmaningar på. Hållbar och
självförsörjande energiproduktion är belägen i anslutning till byggnation.

Medskapande och delat ansvar
I Ale arbetar vi inte för – vi skapar ett samhälle med. Tillsammans främjas gemenskap och
nätverk mellan människor och aktörer som skapar sammanhang och tillhörighet. I stadsmiljön
finns medskapande hubbar som bidrar till nya lösningar och möjligheter på gemensamma
utmaningar. Här finns en förståelse att vi alla har ett ansvar för det framtida samhället. Delade
stadsutrymmen och bekvämligheter ökar mänskliga möten och interaktioner. Med rörelse och
aktivitet främjas en känsla av trygghet, tillhörighet och sammanhang.
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Del 2 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Tillgängligheten till Västra Götalands samlade utbud av arbete, utbildning och kultur är en viktig
faktor för tillväxt och utveckling samt för att skapa en robust region. 2012 var utbyggnaden av
dubbelspårig järnväg klar mellan Göteborg och Trollhättan. Fem stationer för pendeltågstrafik
byggdes i Ale vilket har medfört ett vidgat arbetsmarknadsområde för invånarna. Investering i hållbar
transportinfrastruktur har varit och är ett prioriterat område och det övergripande målet för regionen är
att en tredjedel av invånarnas resor ska göras med kollektivtrafik år 2025.
Utbyggnad i anslutning till pendeltågstationerna och E45 är prioriterat i Ale, för att använda den
utbyggda infrastrukturen och bidra till den regionala befolkningsutvecklingen samt målen för hållbar
tillväxt. Närheten till transportlederna och älven utgör samtidigt begränsningar och risker att hantera
för tillkommande bebyggelse.
Älvdalen innehåller värdefulla naturmiljöer och brukad mark, den är känslig för skred och utsatt för
stigande vattennivåer. Nära transportlederna inverkar farligt godstransporter, buller och påverkad
luftkvalitet på hur marken kan användas. Avvägningar mellan behovet av att utveckla bostäder och
arbetsplatser och markens möjligheter för detta, utifrån de förutsättningar som råder i älvdalen, kräver
kunskapsunderlag inom olika områden. Vissa kunskapsunderlag saknas idag och ska arbetas fram och
kompletteras med under kommande arbete med planeringsstrategi.

2.1 Hantering av målkonflikter – avvägning mellan olika allmänna och
enskilda intressen
Ett av målen i Agenda 2030 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt
och att uppnå full sysselsättning. Fram till 2030 är målet också att successivt förbättra den globala
resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen, samt att sträva efter att bryta sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och klimat- och miljöpåverkan.
Goda förutsättningar för entreprenörskap och företagande är en grund för den tillväxt som hela
samhället deltar i. En viktig förutsättning för företagens utveckling och resursutnyttjande i Ale är att
kunna skapa och bibehålla möjligheter för tillväxt på sådant sätt att transporter sker resurs- och
klimateffektivt. Lokalisering med närhet till transportmöjlighet på väg, på spår, på vatten och
transporter av människor genom kollektivtrafiknätverket är då en viktig förutsättning.
I de globala målsättningarna finns ibland motstående perspektiv. Den regionala utvecklingsstrategin
för Västra Götalandsregionen innebär att vi i våra gemensamma insatser ska bidra både till en hållbar
omställning och ett konkurrenskraftigt samhälle. En kommuns innovationsförmåga beror på flera olika
saker men tillgång till kunskap är avgörande. Att växa på ett sådant sätt att tillväxten möjliggör för
människor att enkelt och resurseffektivt förflytta sig och bidra med sin kunskap skapar således också
förutsättningar för den innovationsdrivna utvecklingen, som i sin tur är en förutsättning för den
hållbara tillväxten.
Europa måste agera beslutsamt i områden som cirkulär ekonomi, förnybar energi, energieffektiva
byggnader och lågutsläppstransporter. Samhällen som utvecklar ett bostadsbestånd men utan att
arbetsplatser tillskapas riskerar en stor utpendling vilken kan vara utmanande av olika skäl. Dels
medför en kraftig utpendling att underlaget för samhällets tjänster och serviceutbud minskar och man
får allt flera anledningar att under dygnets alla timmar pendla ut från kommunen oavsett om det är
varor och tjänster man söker eller nöjesutbud. Dessutom menar kommunen att en stor utpendling
riskerar att öka bilanvändningen. Ett samhälle som företrädesvis omhändertar behovet av en sovplats
hos befolkningen riskerar en låg andel dagbefolkning vilket kan påverka tryggheten när färre personer
möts.
Huvudspåret för utvecklingen är att förtäta i orterna, med högre koncentration av bebyggelse nära
pendeltågsstationerna. Inom tätorten tillåts olika verksamheter samexistera med bostäder. Utbyggnad
av tätorterna föreslås därefter ske som utvidgning och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, för
att på så vis bygga vidare på befintlig infrastruktur och expandera inom rimligt avstånd till
kollektivtrafik.
Lämplig lokalisering av verksamhetsmark inom kommunen är svårt att finna inom konkurrenskraftigt
avstånd till befintlig infrastruktur. Omedelbar närhet till E45 är för många verksamheter en
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förutsättning, då det ger möjlighet till resurseffektiva transporter och ett bra skyltläge. Många typer av
verksamheter behöver även ligga utanför tätort, för att undvika konflikter med bostäder och annan
känslig användning. Helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall, där alla relevanta intressen
avvägs och motiveras. Valet av plats och föreslagen utveckling ska främja långsiktig hållbarhet.

Bild 3 Schematisk bild för helhetsbedömning
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2.2 Risk och sårbarhet
Strategin för att hantera riskerna i den bebyggda miljön beskrivs i Handlingsplan för identifierade
skredriskområden, antagen 2010. Handlingsplanen behöver revideras och samordnas med
handlingsplanen för naturolyckor i kommunens risk- och sårbarhetsanalys som antogs 2019. I riskoch sårbarhetsanalysen identifieras och analyseras risker och konsekvenser av allvarliga störningar
inom kommunens verksamhet och i den fysiska miljön för bland annat naturolyckor som skred,
översvämning och värmeböljor. Handlingsplaner finns utifrån bedömning av sannolikhet för och
konsekvens av naturolyckor. Ale kommun har flera områden som har en förhöjd eller hög skredrisk.
Dessa områden beaktas i all planering samt kontinuitetsplaneringen. Ökad vaksamhet finns för
klimatpåverkan med skyfall och höga vattenflöden, då skred och ras kan utlösas av dessa.

Ras och skred
Ale kommun ligger i ett område där delar av markerna består av finkorniga jordar varför en prövning
av markens lämplighet med avseende på risker för naturolyckor är viktig. Klimatförändringar kan
förväntas orsaka ökade variationer i nederbörd som kan leda till ökade risker för ras, skred och
översvämningar, vilket ska värderas vid markanvändning.
Ale kommun har bland annat följande underlag för att hantera risker för naturolyckor; översiktlig
skredriskanalys för Göta älv som SGI utfört mellan 2009-2011 och Stabilitetskartering för finkorniga
jordarter som MSB tillhandahåller. Alla detaljplaner och bygglov i anslutning till älven som ingår i
SGIs remissområde går till SGI på remiss.

Översvämning och skyfall
Klimatprognoser visar att Västra Götaland är en av de delar i landet som förväntas bli mest påverkad
av ökad nederbörd. Några av de största översvämningsriskerna är kopplade till Vänern och Göta älv.
Klimatprognoser visar även att havet kommer att stiga vilket i sin tur kommer påverka vattennivåerna
och översvämningsrisken invid Göta älv.
Ale kommun saknar i dag tillräckliga kunskapsunderlag för att bedöma risken för översvämning och
kan därför inte ge riktlinjer för sammanhållen bostadsbebyggelse, verksamheter eller industri invid
Göta älv. Efter översiktsplanens antagande kommer arbetet påbörjas med att ta fram kunskapsunderlag
som väger samman flöden i Göta älv och höjda havsnivåer för att reda ut lämplig markanvändning
invid Göta älv.

Vegetationsbrand
När det gäller hantering av vegetationsbränder och områden där en skogsbrand kan innebära speciella
svårigheter så har räddningstjänsten efter de senaste årens stora bränder bra resurser och stöd med
flygplan, helikopter och bandvagnar. Ur naturvårdssynpunkt finns ännu inte underlag framtaget som
visar vilka områden som skulle gynnas av brand, eller om områden förekommer som är särskilt
känsliga. Gällande naturvårdsprogram antogs 2007 och arbete pågår med att ta fram ett nytt
naturvårdsprogram.

Förorenade områden
Många av de äldre industrierna har genom sin verksamhets avfalls- och kemikaliehantering bidragit
till förorening av omgivningen i form av höga halter av till exempel tungmetaller, petroleumprodukter
eller lösningsmedel. Ett förorenat område kan ha mark, grundvatten, ytvatten, sediment och/eller
byggnader som är så förorenade att det innebär en risk för människors hälsa eller miljön. Sanering
längs Göta älvs stränder pågår. Tre områden har sanerats; Surte Glasbruksområdet, Surte 2:38 samt
Bohus varvsområdet.
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Bild 4 Områden där markföroreningar har sanerats.

Älvängens industriområde är också i behov av åtgärder. Området är kraftigt förorenat från tidigare
verksamheter med repslageri, tjärkokerier och tillverkning av korkisolering. Området är dessutom ett
av de värsta skredriskområdena längs Göta älv. Ett skred i de förorenade massorna kan slå ut
dricksvattenförsörjningen för hela Göteborgsområdet. Här planeras skredsäkring påbörjas i slutet av
2021.
Det finns utöver nämnda områden ett antal nerlagda deponier inom kommunen vilka begränsar möjlig
markanvändning, dessa redovisas i karta.

Farligt gods
Vid planläggning och annan tillståndsprövning ska Länsstyrelsernas riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen för markanvändning intill transportleder för farligt gods följas. Risker ska
bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods. I kartlager under hälsa och säkerhet
redovisas transportleder för klass 1 och klass 2 och för övriga klasser finns länk till Länsstyrelsens i
Västra Götalands lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Ale kommun. De större
orterna i Ale kommun ligger utmed kommunikationsleder där farligt gods transporteras; E45, järnväg
och farled i älven.

Farlig verksamhet
I Ale kommun finns tre anläggningar vilka bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på
människor och miljö. Anläggningar finns inom eller i direkt anslutning till orterna i Nol respektive
Bohus. Inom Perstorp Oxo i Nol tillverkas ämnen som används vid tillverkningen av mjukgörare till
plaster och ämnen för lack- och färgindustrin. Företaget Nouryon i Bohus tillverkar väteperoxid och
kemikalier. Vid bergtäkt i Stora viken produceras bergmaterialprodukter för bygg- och
anläggningsmarknaden, samt även asfalt och betong. Brytning av berg sker genom sprängning.
Verksamheterna omfattas av Sevesodirektivet, vilket gäller i Sverige genom Lag om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Enligt Sevesodirektivet ska
riskhanteringsavstånd upprätthållas mellan verksamheter där kemikalier lagras eller hanteras där
konsekvenserna vid en olycka kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada på människa utanför
verksamhetsområdet. Riskhanteringsavståndet utgår från fastighetsgränsen eller annan gräns för
verksamhetsområdet. I område inom 100 meter från sådan gräns bedöms inte finnas möjlighet, annat
än undantagsvis, för etablering av ny bebyggelse för annat ändamål än industri, eller annan
verksamhet eller bebyggelse där människor inte vistas under längre tid. För ändrad markanvändning
eller bebyggelse utanför, men i anslutning till, zon på 100 meter ska riskanalys föregå planläggning
och bygglov.
Enligt 3 kap 6 § i förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) ska kommunen ta fram en plan
för räddningsinsatser för sådana verksamheter som omfattas av skyldigheten att upprätta en
säkerhetsrapport enligt 10 § av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. För Nouryon som har den högre kravnivån finns en sådan plan.
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2.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken. Normerna beskriver
den lägsta miljökvalitet för luft, mark och vatten som gäller inom ett visst geografiskt område. MKN
är ett av många styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. MKN finns för vattenkvalitet, föroreningar i
utomhusluft, fisk- och musselvatten samt för utomhusbuller.
MKN för utomhusbuller är inte tillämpliga i Ale kommun. Även om kommunen inte berörs av
bullerförordningen beskrivs var infrastrukturen innebär problem med buller. Vidare behöver risken för
vibrationer för bebyggelse nära järnväg beaktas i planeringen.

Vatten
MKN anger vilken miljökvalitet som ska uppnås i vattenförekomsterna (vattendrag, sjöar,
grundvatten) och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. MKN anger en miniminivå. En
vattenförekomst får inte påverkas av en verksamhet på ett sådant sätt att kvaliteten blir sämre än vad
som anges i normen. Genom normerna ställs krav på ekologisk och kemisk kvalitet i ytvatten, och
krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten. Den kemiska statusen kan antingen sättas
till god eller uppnår ej god. På grund av atmosfäriskt nedfall av kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE, ingår i flamskyddsmedel) uppnår inte någon vattenförekomst i Sverige god
kemisk status. Ekologisk status i ytvatten baseras på bedömning av tre grupper av kvalitetsfaktorer:
biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska (t ex vandringshinder, bottenstruktur).
I Ale kommun finns 24 vattenförekomster som har fastställda MKN, varav 3 sjöar, 2
grundvattenförekomster och 20 vattendrag. Dessa är sammanställda i tabell 1. Kvantitativ status för
grundvattenförekomsterna har klassats som god.
Vattenförekomst

Statusklassning (2016-2021)
Ekologisk

Kemisk

Grönån - mynningen till Skepplanda

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Göta älv - förgreningen med Nordre älv till
Säveåns mynning

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Göta älv - Älvängen till förgreningen med
Nordre älv

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Sköldsån - gren från Ormaberget

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Ryksbäcken

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Hållsdammsbäcken

Vattendrag

god

uppnår ej god

Grönån - uppströms Söråns anslutning

Vattendrag

otillfredsställande

uppnår ej god

Snäckebäcken och Stora Sandsjön

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Forsån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Bäck från Hundsjön

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Röbackaån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Rämneå

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Bäck från Surtesjön

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Sörån / Slereboån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Grönån - Skepplanda till Sörån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god
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Mollsjön med bäck

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Göta älv - Slumpåns mynning till Älvängen

Vattendrag

otillfredsställande

uppnår ej god

Hålsjön med bäck

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Sköldsån

Vattendrag

måttlig

uppnår ej god

Surtesjön

Sjö

måttlig

uppnår ej god

Tinnsjön

Sjö

måttlig

uppnår ej god

Vanderydsvattnet

Sjö

måttlig

uppnår ej god

Diseröd Södra

Grundvatten

God

Kilanda-Kåretorp

Grundvatten

God

Tabell 1 Statusklassning av vattenförekomster

Hållsdammsbäcken är för närvarande det enda vattendrag i kommunen som uppnår god ekologisk
status. Grönån uppströms Söråns anslutning har otillfredsställande status medan måttlig status uppnås
nedströms Söråns anslutning. Grönån är ett laxfiskevatten och för ån gäller dessutom
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Syrehalten har tidvis underskridit gränsvärdet och ån
är känslig för belastning av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Övriga vattendrag samt
sjöarna har måttlig ekologisk status.
Göta älvs ekologiska status varierar mellan olika sträckor, delvis på grund av morfologiska faktorer.
Ett vattenskyddsområde för Göta älv är under framtagande med syfte att säkra dricksvattentillgången i
Göteborgsområdet.
En typ av vandringshinder för fisk utgörs av dämmen. I Hältorpssjön och Surtesjön med tillhörande
vattensystem finns dämmen. För att förändra dessa vandringshinder krävs miljödomar. En nationell
plan för att uppnå moderna villkor för vattenkraften har antagits. Planen innebär att befintliga
regleringar i vattenförekomster kommer att miljöprövas under ca 20 år med början 2022. Både
Hältorpssjön och Surtesjön är anmälda till planen.
Planläggningen ska medverka till att miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet uppfylls. Vid
prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för utsläpp och
läckage till vatten. Vid anläggning av enskilda avloppsanläggningar ställer kommunen krav på hög
skyddsnivå i en stor del av kommunen. Förorenade områden och deponier är kartlagda och
uppmärksammas vid planering.
Vattendelegationen beslutar om MKN för vatten. Statusklassningen finns i VISS (Vatteninformation
Sverige). Senaste statusklassningen är från 2016. Ny statusklassning håller på att tas fram för perioden
2021-2027 och har varit ute på samråd under våren 2021. Åtgärdsplaner tas fram när statusklassningen
för 2021-2027 har fastställts. I samband med framtagandet görs bedömning av om det finns risk för att
MKN överskrids i vattenförekomsterna. Det framtida vattenskyddsområdet för Göta älv kommer att
ställa krav på tillrinnande vatten.
Skyfallskartering för orterna Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Alvhem och Skepplanda
är utförd 2021.

Fisk- och musselvatten
I kommunen omfattas endast ett vattendrag av denna MKN. Grönån ifrån mynningen till Göta älv upp
till Hålanda inklusive Sörån är ett laxfiskevatten för vilket MKN gäller. Syrehalten har tidvis
underskridit gränsvärdet och vattendraget är därmed särskilt känsligt för ytterligare belastning av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
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Luft
MKN för luft finns för elva olika luftföroreningar, av vilka kväveoxider och partiklar PM10 är svårast
att klara. MKN överskrids inte i kommunen och även miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras.
Luftkvaliteten bedöms utifrån mätningar eller beräkningar längs trafikerade vägsträckor. Vid den
senaste mätningen, som gjordes i Bohus 2014, sågs en liten risk för att partikelhalten kan överskrida
normen. En liten förhöjning av kväveoxidhalten finns längs E45 och vissa vältrafikerade vägar. Intill
dessa bör bostadshus, skolor och förskolor undvikas. Om sådana byggnader ändå placeras vid
vältrafikerade vägar ska en utredning avseende luftkvaliteten göras inför planeringen. Vid förtätning
bör andra typer av byggnader placeras närmast trafiklederna och utformas så att de kan skydda
innanför liggande bostäder.
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2.4 Tillväxtmål och teknisk infrastruktur
Översiktsplanens tillväxtmål kräver investeringar i samhällsservice och att infrastrukturen byggs ut. På
lång sikt kan samhällsvinster bli effekten av utbyggnaden, både ekonomiskt och genom att nya
bostäder, service, arbetsplatser och ny infrastruktur skapas. Tillväxten måste dock vara i balans med
infrastrukturens totala kapacitet och möjliga utbyggnadstakt. All utbyggnad av infrastruktur kräver
även tidiga planeringsinsatser.
Kommunen finansierar i huvudsak utbyggnad av samhällsservice. När det gäller infrastruktur så sker
finansieringen av denna ofta tillsammans med marknaden. Utbyggnad av större infrastruktursatsningar
kan påverkas av flera faktorer, som till exempel svängningar i konjunktur och parters olika möjlighet
att investera tidigt i exploateringsprojekt. Exploateringsvinster täcker inte alltid kostnader, vilket kan
vara ett faktum när tidigare industrimark ska omvandlas, eller när det krävs större
infrastrukturutbyggnad i samband med att ny mark tas i anspråk.

2.5 Kompletterande utredningar
Översiktsplanen presenteras digitalt, vilket innebär möjlighet att kontinuerligt uppdatera och
komplettera översiktsplanen med underlag som utgör grund för strategisk planering, men även för
detaljplanering, tillstånd, och lov.
Utredningar som pågår
• Naturvårdsprogram, LONA-bidrag
Av kommunen önskade utredningar, åtgärdsvalstudier (ÅVS) i Trafikverkets regi
•
•
•
•

Broläge Göta älv
Förbifart Skepplanda, planerad 2021/22
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder väg 1968
Förbifart Älvängen, önskat huvudmannaskap utreds i fördjupad översiktsplan för Älvängen

Utredningar som föreslås
• Vattenplan
• Lokaliseringsutredning för verksamhetsmark
• Jordbruksmarkskartering och värdering
• Klimatanpassningsplan
• Grön- och blåplan – för grönstruktur och vatten
• Handlingsplan, förorenade områden
• Trafikstrategi, inklusive cykel och gång
• Reservvattentäkt
• Handlingsplan för VA
• Materialförsörjningsplan
• Uppdatering av vindbruksplan
• Livsmedelsförsörjning
• Bostadsförsörjningsstrategi, uppdatering
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2.6 Orter och utveckling
Denna del beskriver och visar hur mark, vatten och bebyggelse i Ales orter föreslås användas,
utvecklas och bevaras. Ale kommun innehåller orter med sinsemellan olika karaktär, storlek och
förutsättningar. De naturgivna förutsättningarna med älven, odlingslandskapet och skogen har varit
basen för det tidiga näringslivet, som också kan avläsas i bebyggelsen. Vid riksgränsen Göta älv fanns
gränshandel och när järnvägen byggdes ut gavs förutsättningar för bruken och industrierna. Bohus har
varit och är en viktig knutpunkt för kommunikation, med farled, väg och järnväg. I de inre delarna av
Ale finns odlingslandskapet med kyrkbyar och gårdsbebyggelse som har anor sedan järn- och
bronsålder vilket fortfarande kan skönjas i Skepplanda. Kyrkbyarna Nödinge och Skepplanda byggdes
ut med framför allt fler bostäder mellan 1965-1975. Satsningen på väg och järnväg, där Ale fått fem
pendeltågsstationer, har bidragit till de senaste årens tillväxt. E45 med transportmöjligheter och
skyltlägen är attraktivt för näringslivets utveckling.
För orterna med pendeltågsstationer Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen planeras förtätning och
det möjliggörs att i stationsnära läge få en mer koncentrerad bebyggelse. Aktiva bottenvåningar och
flexibelt samutnyttjande bidrar till en levande stadskänsla, som också kan medverka till ökad trygghet
och skapa nya mötesplatser. Med ett varierat bostadsutbud som är markeffektivt kan människor leva
och verka nära sina hem. På lite längre sikt kan ianspråktagande av ny mark prövas öster om Surte och
Bohus, i Nödinges södra delar, inom Brandsbobergen i Nol och öster och norr om Älvängen.
Alafors, Alvhem, Skepplanda och Hålanda förtätas framför allt med de bebyggelsetyper som saknas
på orterna idag och som också ger förutsättningar för flexibla mötesplatser och aktivitet. Bebyggelsen
kan kompletteras med varierade boendeformer i Starrkärr, Kilanda och Ryd.
Kulturvärden finns på alla orter, till exempel Alafors fabriker, Alvhems kungsgård, kyrkorna och
fornlämningsmiljöer som visar odlingslandskapets gårdsbebyggelses och byars kontinuitet sedan
bronsåldern. I framtida utveckling ska hänsyn tas till de ortsspecifika kulturarven. Kulturmiljö av
riksintresse och jordbruksmark begränsar möjlig utbyggnad i Skepplanda.
Vättlefjäll, Risveden, ett stort antal naturreservat och Göta älv är skyddade för friluftsliv och
naturvård. Göta älv är dricksvattentäkt, och ett vattenskyddsområde är preliminärt utpekat.
Grönområden nära orterna ska i samband med fortsatt planering säkerställas för vardagslivets behov,
klimatanpassning och biologisk mångfald. Grönområden mellan och i orterna kan tjäna flera syften
samtidigt genom att utformningen anpassas så att naturen kan skyddas, och samtidigt användas för till
exempel vardagsmotion, lek, vandring och cykling. Småbåtshamnarna i Surte och Bohus föreslås
utvecklas på sätt så att rekreationsmöjligheterna och kontakten med älven stärks. Jennylund i Bohus
föreslås utvecklas för aktiviteter och evenemang.
Näringslivet kan utvecklas genom att i första hand utnyttja redan befintlig verksamhetsmark. Handeln
i orterna och verksamhetsmarken nära pendelorterna ska stärkas och bevaras.
Bohus är en knutpunkt för kommunikation, där Jordfallsbron på sikt behöver kompletteras. En ny
broförbindelse över älven behöver utredas, en idé om läge är norr om Nol som skulle kunna
möjliggöra en framtida länk mellan E20, E45 och E6. Alingsåsvägen behöver åtgärdas för att bidra till
en förbättrad trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås även mellan Grönnäs,
Skepplanda, Hålanda och Nygård. En ny förbindelse öster om Älvängen kan binda samman
Alingsåsvägen med E45 och samtidigt vara stommen i ytterligare utveckling av orten.
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2.7 Pågående användning
Tätort - Mångfunktionell bebyggelse. Omfattar bostäder, offentlig service, centrumfunktioner och
övriga verksamheter och aktiviteter som kan samexistera med bostäder.

Jordbruksmark - Jordbruksmark som är bidragsberättigad i enlighet med EU:s regelverk. En
kartläggning och värdering av jordbruksmark är uppstartad och innebär att kartlager kan komma att
visa även sådan jordbruksmark som saknar EU-bidrag.

Natur - Sammanhängande naturområde med inslag av öppen mark och vatten. Risveden, Alefjäll och
Vättlefjäll ingår i GRs gröna kil Vättlefjäll-Risvedenkilen. Inom området finns de flesta av
kommunens naturreservat (se karta Natur- och kulturmiljövärden/Naturreservat). Risveden är
riksintresse Natur och Risveden och Vättlefjäll är riksintresse Friluftsliv.

Tätortsnära natur - Naturområden mellan och i anslutning till orterna som ska värnas till gagn för
människor, djur och den biologiska mångfalden. Naturområden har klimatreglerande funktion och kan
ha olika användningssätt som till exempel park, lekplats, dagvattenhantering, men även innehålla
kommunikation mellan orterna.

Verksamheter - Verksamhets-/industrimark utanför tätort.
Teknisk anläggning - Ställverk, pumpstation el liknande.
Begravningsplats
Rekreationsanläggning – Rekreationsanläggning, exempelvis fotbollsplan, golfbana eller
kommunal badplats inom eller i anslutning till tätort.
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Karta Pågående markanvändning
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2.8 Föreslagen markanvändning
Denna karta visar mark som idag inte är ianspråktagen för bebyggelse och som föreslås som
utbyggnadsområden.

Definition tätort
Tätorter innehåller per definition många olika funktioner, inte bara byggnader som innehåller bostäder,
verksamheter, kommunal och kommersiell service utan också parker, naturområden, lekplatser och
vattenmiljöer. Även begravningsplatser ryms inom begreppet tätort. Vid en detaljplaneprövning
avgörs om och i så fall hur marken ska nyttjas.
Orterna längs Göta älv ligger där de naturgivna förutsättningarna i många fall är som mest komplexa.
Risker för människors hälsa och säkerhet som bland annat skred, erosion, översvämning och
markföroreningar ska utredas innan planering påbörjas. I tillkommande planering ska den byggda
miljön säkerställas och skyddsåtgärder vidtas.

Utvecklingsområde tätort - Tidshorisont: Kort och medellång sikt, 1 – 20 år
Här har i tidigare skede bedömts vara lämpligt att låta tätorten växa. Det är dock viktigt att
uppmärksamma att all byggnation inom området ska föregås av planläggning och att hela det utpekade
området inte nödvändigtvis kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Definition mark för verksamheter
Mark för verksamheter som är störande för omgivningen och därför inte förenliga med bostäder. Det
kan vara ytkrävande verksamheter, verksamheter som genererar tung trafik eller som är störande på
grund av buller och lukt. Förutom traditionella industriområden kan det också vara exempelvis större
handelsområden eller sportarenor.

Utvecklingsområde verksamheter - Tidshorisont: Kort och medellång sikt, 1 – 20 år
Här har i tidigare skede bedömts vara lämplig lokalisering för verksamheter. Det är dock viktigt att
påpeka att all byggnation inom området ska föregås av planläggning och att hela det utpekade området
inte nödvändigtvis kommer att tas i anspråk.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som utvecklingsområde inte innebär ett
krav på att marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.
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Trafikområden - Kartan visar önskad utveckling och komplettering av trafiknätet.
Reservat trafiksäkerhetshöjande åtgärder – Vägsträckning där behov av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder har konstaterats.
• Väg 1968, Alingsåsvägen - Vägen är krokig vilket leder till dåliga siktförhållanden och i långa
stycken saknas gång- och cykelvägar vilket gör att fotgängare och cyklister rör sig i kanten av
vägbanan.
• Väg 1997, Hålanda – Nygård (Lilla Edet) – Vägen är krokig vilket leder till dåliga
siktförhållanden och i långa stycken saknas gång- och cykelvägar vilket gör att fotgängare och
cyklister rör sig i kanten av vägbanan.
• Väg 1972, Starrkärr – Älvängen. I vissa delar behöver vägen kompletteras med gång- och
cykelväg. Inom tätorten bör hastigheten sänkas av hänsyn till närhet till bostadsområde och
skola.
• Väg 1978 och 1979 Grönnäs – Skepplanda – Hålanda – Vägen behöver i delar kompletteras
med gång- och cykelväg.
• Väg 1978 och 1975, planskild korsning behöver utredas.

Vägreservat - Föreslagen vägdragning bör utredas.
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2.9 Föreslagna utvecklingsområden
Utvecklingsområde tätort Nödinge

Bild 5 Utvecklingsområde tätort Nödinge.

Utvecklingsområde för bostäder i anslutning till tätorten i Nödinge, för vilket detaljplanläggning
pågår. Området gränsar till bäck med riksintresse för naturvård och strandskydd. Naturvärden,
fornlämningar och kulturvärden i området ska beaktas. Området ingår i preliminärt
vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Området gränsar i väster mot E45 och järnvägen. På dessa leder transporteras farligt gods. Vid
planläggningen ska Länsstyrelsens policy för Riskhantering i detaljplaneprocessen följas. Bostäder
placeras och utformas så att påverkan av buller och förorenad luft från trafiklederna minimeras.
Närmast E45 kan avskärmande byggnader som ger skydd åt bostäder uppföras.
Av geotekniska utredningar framgår att det är normalriskområde för radon och del av marken är
förorenat utfyllnadsområde. Fördjupade geotekniska utredningar finns. De naturgivna
förutsättningarna är skogbevuxet berg invid Lodingebäckens dalgång.
Motivering: Planläggning pågår.
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Utvecklingsområde verksamheter Häljered

Bild 6 Utvecklingsområde verksamheter Häljered

Utvecklingsområde för verksamheter. Planläggning pågår i områdets södra del. Gränsar till
riksintresse för kommunikationer. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa väg av
nationell vikt. Utvecklingsområdet påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet
med vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet.
Utvecklingsområdet i anslutning till väg E45 ger goda transportmöjligheter, och är lämpligt att pröva
för markanvändningen verksamheter. Området har närhet till kraftledning.
Geotekniska förutsättningar i de utredningar som är gjorda framgår att det finns lokala förekomster av
högriskområde för radon och det finns inga kända föroreningar. Fördjupade geotekniska utredningar
finns. De naturgivna förutsättningarna är jordbruksmark med teknisk infrastruktur.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Logistiskt är läget bra för verksamheter. Kan utformas så att det inte
stör riksintresset eller området för kraftledning.
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Utvecklingsområde tätort Älvängen

Bild 7 Utvecklingsområde tätort Älvängen

Inom området finns förutsättningar för ny ringled som kan få regional betydelse. Avrinningsområde
påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att
säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Deponi Valås finns inom utvecklingsområdet.
Jordbruksmark kan komma att tas i anspråk, men möjlighet till bostadsförsörjning, ny
verksamhetsmark och ny förbindelselänk bedöms vara av stort allmänt intresse. Lokalisering av
motorbana och övriga intressen avvägs i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Bebyggelsens
omfattning ska utformas så att naturvärden och friluftsvärden kan göras åtkomliga för alla.
Av geotekniska utredningar framgår att det inte finns risk för radon. Det finns en känd deponi för
hushålls- och industriavfall som var i drift fram till 1970-talet, som är förorenad. En miljöteknisk
markundersökning av deponi Valås behöver genomföras. Fördjupade geotekniska utredningar finns.
De naturgivna förutsättningarna är skogbevuxet berg och odlingslandskap. Arbete med fördjupad
översiktsplan för Älvängen pågår.
Motivering: Tätortsutveckling med både bostäder och verksamheter på lång sikt. Ny förbindelselänk
mellan Alingsåsvägen och E 45 möjliggörs. Möjliggör koppling till natur och rekreationsområde.
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Utvecklingsområde verksamheter Krokstorp

Bild 8 Utvecklingsområde verksamheter Krokstorp

Utvecklingsområdet för verksamheter påverkar flera riksintressen som kommunikationer, friluftsliv,
och naturvård samt ligger intill Grönån vilken har strandskydd. Syftet med riksintresset
kommunikationer är att säkerställa väg, järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt.
Området ligger mellan tre stora kommunikationsleder med farligt godstransporter. Riksintresset vid
Göta och Nordre älvs dalgångar avser naturvård och friluftsliv. Avrinningsområde påverkas av
preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med vattenskyddsområdet är att säkra
dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Området består av jordbruksmark.
Grönån är ett laxfiskevatten och för ån gäller miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Syrehalten har tidvis underskridit gränsvärdet och ån är känslig för belastning av näringsämnen och
syreförbrukande ämnen. Utvecklingsområdet ligger utanför strandskyddat område. Tillståndsprövning
för nya verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras.
Av geotekniska utredningar framgår att det är normalriskområde för radon och del av marken är
förorenat utfyllnadsområde. Fördjupade geotekniska utredningar finns. Odlings- och trafiklandskap.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Angränsar till redan ianspråktagen verksamhetsmark. Ett
tätortsnära område som är helt avgränsat av E45, järnväg och verksamhetsområde och med närhet till
trafikmot. I eventuellt tillkommande planering ska riksintresse för friluftsliv och riksintresse för
naturvård säkerställas. Naturen invid Grönån ska skyddas och gångväg till ån ska säkerställas.
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Utvecklingsområde verksamheter Grönnäs

Bild 9 Utvecklingsområde verksamheter Grönnäs

Utvecklingsområdet för verksamheter ligger intill riksintressen för kommunikationer, och inom
riksintresseområde för Göta älv. Syftet med riksintresset kommunikationer är att säkerställa väg,
järnväg och farled för sjöfarten och är av nationell vikt. Området intill E45 som är kommunikationsled
med farligt gods. Riksintressena vid Göta och Nordre älvs dalgångar avser naturvård och friluftsliv.
Avrinningsområde påverkas av preliminärt vattenskyddsområde för Göta älv. Syftet med
vattenskyddsområdet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Göteborgsområdet. Öster om E45 finns
förorenad mark, vid före detta bensinstation. Fördjupade utredningar ska tas fram, innan ny
bebyggelse prövas.
Av geotekniska utredningar framgår att det finns förorenad mark från tidigare bensinstation. Naturen
är skogbevuxet berg och angränsande till odlingslandskap.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Strategiskt läge för verksamheter på lång sikt.
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Utvecklingsområde verksamheter Skepplanda 1

Bild 10 Utvecklingsområde verksamheter Skepplanda 1

Utvecklingsområde för verksamheter mellan Skepplandavägen och befintligt verksamhetsområde.
Området är del av odlingslandskapet Grönåns dalgång och ingår i riksintresse för kulturmiljövården.
Riksintresset omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar
gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. Området ligger inom preliminärt
vattenskyddsområde för Göta Älv.
Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning
exploaterat. Riksintresset påverkas av utvecklingsområdet genom att delar av återstående åkermark
föreslås för vidare utbyggnad som verksamhetsområde, samt genom förslag till lokalisering av nytt
vägområde. Då öppet odlingslandskap tas i anspråk kommer landskapsbilden och kontakten mellan
samhälle och dalgången påtagligt påverkas.
Utvecklingsområdet är närbeläget Grönån, men gränsar inte till denna. Grönån är ett laxfiskevatten
och för ån gäller MKN för fisk- och musselvatten. Syrehalten har tidvis underskridit gränsvärdet och
ån är känslig för belastning av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Tillståndsprövning för nya
verksamheter ska särskilt beakta att utsläpp eller läckage till Grönån förhindras.
Av geotekniska utredningar framgår att det beläget intill förorenad mark. Odlingslandskap med sank
mark intill Grönån. Ytterligare fördjupade geotekniska utredningar finns.
Motivering: I kommunen är tillgången på lämplig mark för etablering av verksamheter mycket
begränsad och efterfrågan hög. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden bedöms
därför vid en avvägning motiverat. Området är en begränsad kil mellan två vägar. Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie för förbifart får visa om det utpekade området till delar behöver tas i anspråk för
vägområde.
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Del 3 STRATEGI OCH RIKTLINJER
3.1 Strategi
Fem strategier har tagits fram för att möta framtida utmaningar och samtidigt skapa förutsättningar för
att uppnå den långsiktiga kommunala viljeinriktningen som tar sikte mot år 2050. Översiktsplanen ska
också utgå från riksintressen, hänsynsområden och lokala förhållanden för att beskriva möjlig markoch vattenanvändning.
Strategierna kompletteras med tematiska riktlinjer som ger en mer detaljerad vägledning för hur
översiktsplanens mål ska uppnås över tid.
Ale ska utvecklas utifrån följande strategi:
•
•
•
•
•

Huvudsaklig utbyggnad och förtätning ska ske i pendelorterna, med högre koncentration av
bebyggelse vid pendeltågsstationerna.
Huvudkommunikationsstråken är E45, Norge/Vänernbanan och tvärförbindelse i öst-västlig
riktning vilken utvecklas och förstärks med ny förbindelse till Kungälv.
Gröna områden i och mellan orterna ska säkerställas för rekreation, friluftsliv, biologisk
mångfald och klimatanpassning.
Förutsättningar för jordbruk som näring ska stärkas och de stora naturområdena ska värnas.
Älven som dricksvattenkälla för hela Göteborgsområdet ska skyddas och Ale ska skyddas mot
stigande vattennivåer.

Strategikarta
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3.1.1 Strategin visar vägen

Den första strategin identifierar det behov som kommer finnas för att tillgodose en önskad
befolkningsutveckling med möjligheter för lokal företagsamhet och en välutvecklad samhällsservice.
Planering och kostnader för kommunal service effektiviseras när utbyggnad sker genom förtätning
eller tätortsnära utbyggnad. Förtätning av huvudtätorterna krävs för att samhällsutvecklingen ska bli
ekonomiskt stark genom en effektiv kollektiv- och biltrafik, närhet till arbete och för att begränsa
nyexploatering av värdefull natur- och jordbruksmark.
Genom den andra strategin skapas möjligheterna att fortsätta växa med regionen. Utökad förbindelse
förbättrar mobiliteten i samhället och tillgängligheten för boende och verksamheter.
En ny bro till Kungälv ökar robustheten för förbindelsen över älven och behöver utredas.
Den tredje strategin reflekterar de krav som ställs på samhället för att bland annat möta
klimatförändringar.
En välplanerad grönstruktur är nödvändig för att exempelvis omhänderta framtida ökade regnmängder,
möjliggöra spridningscentra för djur och växter, och bidra till en god folkhälsa.
En hållbar och robust omgivning är kärnan i den fjärde strategin. En etablerad och hållbar
jordbruksverksamhet krävs för att lokalt och nationellt öka självförsörjningsgraden. Jordbruksverksamheten ska följa befolkningsutvecklingen och tillkommande behov av arbetskraft.
Klimatförändringar kommer att kräva anpassning av jordbruket där en etablerad, lokal kunskap är
betydelsefull. Ales naturområden ska värnas för att inte riskera att permanent förstöra värdefulla
ekosystem.
Den femte strategin handlar om att identifiera älvens betydelse och påverkan för Ales långsiktiga
samhällsplanering. Det krävs därmed att Ale kartlägger och begränsar riskerna kopplat till älvens
status och framtida vattennivåer.
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3.1.2 Idéområden
Denna karta visar idéområden, mark som inte är ianspråktagen för bebyggelse och som i en framtid
kan vara intressanta att pröva för bebyggelse.

Idéområde tätort - Tidshorisont: Lång sikt, 20 – 30 år
Inga tidigare utredningar har gjorts utan detta anger en idé om riktning i vilken det bedömts vara
önskvärt att pröva om det är lämpligt att låta tätorten växa. Utredning av lämplighet prövas i detaljplan
och att det då görs en bedömning av om marken är lämplig att ta i anspråk, för vilket ändamål och i
vilken omfattning.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som idéområde inte innebär ett krav på att
marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Idéområde verksamheter - Tidshorisont: Lång sikt, 20 – 30 år
Inga tidigare utredningar har gjorts utan detta anger idé om ett lämpligt läge att pröva för
verksamheter. Utredning av lämplighet prövas i detaljplan.
Det behöver också påpekas att privatägd mark som pekas ut som idéområde inte innebär ett krav på att
marken ska tas i anspråk, utan att om markägaren så vill kan det prövas inom ramen för
översiktsplanens intentioner.

Idéområde broläge - idé om lämpligt område för ny broförbindelse. Lång sikt. Slutgiltigt broläge
avgörs av Trafikverket i åtgärdsvalsstudie.
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Karta - Idéområden
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Idéområden
När orternas omvandling är genomförd och i de fall då nödvändig utbyggnad inte ryms inom orterna,
föreslås idéområden. I idéområdenas riktning skulle bebyggelsen kunna utvecklas om utredning och
analys visar att markanvändningen är lämplig.
Orterna längs Göta älv ligger där de naturgivna förutsättningarna i många fall är som mest komplexa.
Risker för människors hälsa och säkerhet som bland annat skred, erosion, översvämning och
markföroreningar ska utredas innan planering påbörjas. Strandskydd, jordbruksmark och riksintressen
har särskild lagstiftning som ska följas och eventuella avsteg ska motiveras och kommunens
ställningstagande ska tydliggöras.

Idéområden tätort
• Surte/Bohus
Skogbevuxen västersluttning som gränsar till Vättlefjäll. Entré till Vättlefjäll.
• Hållsdammsbäcken
Gles villabebyggelse invid odlingslandskap på ömse sidor om Hållsdammsbäcken. Entré till
motionsspår och Vättlefjäll.
• Brandsbobergen
Skogbevuxen västersluttning intill Nol.
• Starrkärr
Gles villabebyggelse, kyrkby och vägkorsning invid odlingslandskap.
• Alvhem
Gles villabebyggelse invid odlingslandskap.
• Skepplanda
Området innehåller naturmark och enstaka gårds- och bostadshus. Området gränsar till riksintresse för
kulturmiljövården.

Idéområden verksamheter
• Alafors
Läget utgörs delvis av skogbevuxen kuperad terräng intill befintligt verksamhetsområde.
• Osbacken 2
Läget utgörs delvis av skogbevuxen kuperad terräng intill befintligt verksamhetsområde.
• Hamnen
Angränsar till redan ianspråktagen verksamhetsmark. Tätortsnära område som är avgränsat av E45 och
med närhet till trafikmot.
• Skepplanda 2
Vägkorsning som angränsar till redan ianspråktagen verksamhetsmark. Planerad åtgärdsvalsstudie för
förbifart Skepplanda kan påverka.

Idéområden trafik
• Broläge
Svar på Trafikverkets uppmaning i Åtgärdsvalsstudie för Jordfallsbron (2019). Samordnat förslag till
ny älvförbindelses läge mellan Ale kommun och Kungälvs kommun.
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3.2 Bostäder och byggande - i tätort och på landsbygd
Med starka orter och en levande landsbygd ska Ale erbjuda varierade och attraktiva möjligheter till
boende för alla åldrar, olika slags hushåll och livsstilar. Utformning av bebyggelse, mötesplatser och
grönstruktur ska främja gemenskap och trygghet, och erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga
och hälsosamma val i vardagen.
När förutsättningar för nya verksamheter och bostäder skapas tas även befintliga värden tillvara och
utvecklas. Ny bebyggelse med god gestaltning kompletterar och förstärker kulturmiljövärden och tar
vara på områdens särdrag och kvaliteter. I all planering och utförande eftersträvas också ett minskat
resursbehov och en god samhälls- och kommunalekonomisk hushållning.

Riktlinjer
Generellt
•

Ny bebyggelse lokaliseras så att det stärker områdens möjlighet till handel och service och
förstärker underlag för kollektivtrafik, så att behovet av transporter som belastar miljön
minimeras.

•

Projekt inom existerande ortsstrukturer prioriteras – under förutsättning att de kan generera ett
tillräckligt stort tillskott av bostäder i förhållande till de resurser som krävs för planerings- och
genomförandeprocesser.

•

Vid anvisning av kommunal mark bör kompletterande bebyggelse eftersträvas, för att varje ort
ska ha en variation i bostäder och upplåtelseformer.

•

Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.

•

Vid förtätning i tätorterna, inom områden för möjlig centrumutveckling, ska förutsättningar för
aktiva bottenvåningar säkerställas i detaljplan för att främja levande orter genom utveckling av
handel, verksamheter och samhällsservice.

•

Behovet av mötesplatser på allmän plats beaktas i all planläggning.

•

Goda förutsättningar för solljus, skugga och ett bra mikroklimat ska säkerställas för förskoleoch skolgårdar samt innergårdar vid flerbostadshus.

•

Vid planläggning bör möjlighet att knyta odlingsyta till lägenheter, skolor och förskolor
undersökas.

•

Ny bebyggelse ska anpassas efter framtida klimatförändringars påverkan i minst ett 100årsperspektiv så att risker och skada inte uppstår till följd klimatförändringar.

•

Bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller och krav på dagsljusvärden i
bostäder uppfylls.
För bostadsförsörjning för en växande befolkning, se Bostadsförsörjningsprogram.

Bostäder
•

Bostäder med olika storlek, utformning och upplåtelseformer ska blandas med service och
arbetsplatser. Möjlighet till kvarboende och att integrera särskilda boendeformer för äldre,
gruppbostäder och bostäder med särskild service ska alltid beaktas.

•

I bostäders närhet ska finnas tillgång till grönområde av hög kvalitet.

•

När nya bostäder byggs ska långsiktighet i fråga om energiförbrukning, materialval och
utformning eftersträvas.
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Utanför tätort - landsbygd
•

All bostadsbebyggelse, både helårsbebyggelse och fritidshusbebyggelse, ska betraktas som
helårsbostäder vid lokaliseringsprövning.

•

Nya bostäder på landsbygden ska i första hand lokaliseras så att de stärker befintliga byar i
stället för att skapa solitärer.

•

Vid komplettering med så kallat generationsboende ska detta ske i närhet av befintlig
bostadsbyggnad.

•

Vid lokaliseringsprövning ska tillgång till dricksvatten och förutsättningar för
avloppshantering utredas. Utredning ska beakta omkringliggande, befintlig bebyggelses
påverkan för att ge en samlad bild och bedömning av lämplighet.

•

Vid lokaliseringsprövning ska vägkapacitet utredas.

•

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen.

3.3 Landsbygdsutveckling
En livskraftig landsbygd är en tillgång att förvalta och utveckla. Förutsättningar ska finnas för
människor att bo och vara verksamma, samtidigt som landsbygdens traditionella näringar och värden
behöver värnas. Med strategisk utveckling eftersträvas en bra balans mellan en långsiktigt hållbar
markanvändning och förutsättningar för en livskraftig bygd.

Riktlinjer
•

Nya verksamheter lokaliseras i första hand i anslutning till befintlig samlad bebyggelse.

•

Nya verksamheter lokaliseras i anslutning till allmän väg.

•

Transport och kommunikationskanaler ska utvecklas så att de som bor, verkar och vill verka
på landsbygden ska kunna behålla och utveckla näringar.

•

I samband med förtätning ska trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter säkerställas.

•

För att säkerställa möjligheten till framtida försörjning ska jordbruksmark generellt värnas
från exploatering.

•

Den biologiska mångfalden ska uppmärksammas och skyddas.

•

Vid lokaliseringsprövning ska tillgång till dricksvatten och förutsättningar för
avloppshantering utredas. Utredning ska beakta omkringliggande, befintlig bebyggelses
påverkan för att ge en samlad bild och bedömning av lämplighet.

Jord- och skogsbruksmark
•

Ny bebyggelse får inte försvåra ett rationellt brukande av jordbruksmark. Gles bebyggelse
som fragmenterar jord- och skogsbruksmark ska undvikas.

•

För att utveckla orterna kan jordbruksmark i ortens randområde tas i anspråk, om efter
lokaliseringsutredning konstaterats att inga andra alternativ finns och ställningstagandet
motiverats. Detaljplanläggning krävs.

•

Jordbruksmark kan tas i anspråk, om ingen annan lämplig mark finns att tillgå, för bebyggelse
som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse.

•

Ett tematiskt tillägg med utredning och bedömning av jord- och skogsbruksmarks värde bör
tas fram.

Bostäder på landsbygd
• Strategier och Riktlinjer för bostadsbyggande hittas under
”Bostäder och byggande – i tätort och på landsbygd”
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3.4 Näringsliv och sysselsättning
Ett starkt näringsliv med välmående företag är en förutsättning för kommunens framtida tillväxt.
Företag skapar arbetstillfällen och bidrar till den gemensamma välfärden genom skatteinbetalningar
och arbetstillfällen. Ale kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av stor strategisk betydelse.
Kommunens Näringslivsstrategi från 2019 är direkt kopplad till Göteborgsregionens
Näringslivsstrategiska program. Det regionala samarbetet med övriga 13 GR kommuner är omfattande
och inkluderar exempelvis området ”Markförsörjning och Fysisk Planering”
Näringslivet globalt och lokalt står inför stora förändringar såsom digitalisering, urbanisering och
förändrade konsumtionsmönster. Utmaningar är komplexa och lösningarna måste tas fram genom
samarbete och dialog mellan flera aktörer. Detta tillsammans med visionen om att kunna arbeta nära
sitt hem och en kraftig befolkningsökning innebär att kommunen behöver utreda ny verksamhetmark
kontinuerligt.

Riktlinjer
•

Kontinuerligt ta fram lokaliseringsplaner, utreda och utveckla nya verksamhetsområden.

•

I första hand utveckla befintliga och utreda nya verksamhetsområden nära de norra moten
längs E45.

•

Utreda nya verksamhetsområden och bereda en markreserv för verksamhetsmark som har
tillgodosedd infrastruktur och är förberedd för exploatering.

•

Utveckla och bibehålla nödvändig energi- och transportinfrastruktur för verksamhetsmarken i
Ale.

•

Inom befintlig tätort och vid planering av bostadsområden beakta möjlighet att integrera ickestörande verksamhet.

Ett strategidokument bör tas fram som tar hänsyn till hållbarhetsmålen och framtida globala
näringslivstrender för att styra utvecklingen av framtida etableringar.
Läs mer i: Ale kommuns Näringslivsstrategi 2020-2025.
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3.5 Samhällsservice
Strategin med förtätning bygger på viljan att stärka befintliga orter och byar så att samhällsservice och
handel kan utvecklas.

Riktlinjer
•

Långsiktigt strategiska markförvärv kan vara nödvändiga för att i framtiden kunna tillgodose
behovet av samhällsservice.

•

I detaljplanering ska behov av mark för förskola och skola tidigt identifieras och säkerställas.

•

I samhällsplaneringen ska olika gruppers behov beaktas genom att integrera specialanpassade
bostäder.

•

Vård, omsorg och andra anpassade boendeformer ska lokaliseras till områden med god
kollektivtrafik.

•

Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå från närhet till bostäder, kollektivtrafik och
grönområden.

•

Vid all planering ska trygga skolvägar säkerställas, vid såväl befintliga förskolor och skolor
som vid planeringen av nya.

•

Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas i planering av samhällsservice. Två eller flera plan
ska prövas för förskolor, skolor och annan service där sådan planlösning är möjligt.

•

Offentliga ytor som lokaler och utemiljöer ska planeras för att kunna samutnyttjas av flera
verksamheter.

•

Ytor ska uppmärksammas och avsättas i planer för att möjliggöra platser för återvinning och
återbruk.

•

Skyfallssäkrande åtgärder ska särskilt beaktas där mark tas i anspråk för samhällsservice.

42

3.6 Hållbara transporter och resor
Trafikplaneringens mål är ett tillgängligt och effektivt trafiksystem, med goda förutsättningar för
hållbara transporter och persontrafik. Ett viktigt mål knutet till hållbara transporter är att minska
negativ påverkan på luftkvalitet. I planeringen behöver därför skapas förutsättning som underlättar val
av alternativa drivmedel och andra sätt att förflytta sig än med bil.
Det ska vara lätt att välja kollektivtrafik, att cykla eller gå. I tätort är oskyddade trafikanter prioriterade
och biltrafiken anpassas till gående och cyklandes villkor. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken, nollvisionens målsättningar att vägar och gator ska anpassas och utformas efter människans
förutsättningar är styrande.

Riktlinjer
•

Transportsystemet ska utformas så att det bidrar till att fler väljer att gå, cykla eller åka
kollektivt. Framkomlighet och trafiksäkerhet för dessa trafikslag ska prioriteras, såväl inom
som till och från orterna, för att uppnå god tillgänglighet på ett jämställt, energieffektivt och
mindre miljöbelastande sätt.

•

Läge för ny bro över Göta älv ska utredas.

•

Förutsättningar för förbifart Älvängen, en förbindelseväg mellan Häljered-Starrkärrsvägen Göteborgsvägen, ska utredas.

•

Möjlighet till säkerhetshöjande åtgärder för väg 1968, Alingsåsvägen och väg 1997 mellan
Hålanda och Nygård ska studeras.

•

Bebyggelsens vägtillgänglighet ska följa Trafikverkets rekommendationer avseende lutning
och framkomlighet, även i kommunalt och enskilt vägnät.

•

Ny bebyggelse ska lokaliseras så att utryckningsfordon och renhållning har tillgänglighet.

I tätort
• Vid planläggning miljöprioriteras lokalvägar så att de utformas på gåendes och cyklisters
villkor, med smalare vägbanor och lägre hastigheter.
På landsbygd
• Utbyggnad av gång- och cykelvägar till busshållplatser längs landsvägar prioriteras för att
skapa tryggare väg så att fler kan utnyttja kollektiva färdmedel.
•

Åtgärder för ökad trygghet, trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö i mindre tätorter längs
det regionala vägnätet bör utredas och vid behov genomföras.

Gång Cykel
• Vid all planläggning undersöks möjligheterna att förstärka gång- och cykelvägnätet för säkrare
skolvägar.
•

Vid nybyggnad eller ombyggnad av huvudstråk för gång- och cykelvägar ska tas ställning till
om det är möjligt att separera gång- och cykelväg från väg för motorfordon.

•

För att öka trafiksäkerheten eftersträvar kommunen att bygga gång- och cykelvägar i och
mellan byar och tätorter. Cykelbanor kompletteras så att orterna binds samman.

•

Genom fortsatt utbyggnad ska sammanhängande gång- och cykelvägar ordnas mellan viktiga
målpunkter som stationer, busshållplatser, skolor, fritidsanläggningar, parker och andra
besöksmål. Särskild vikt ska läggas vid utformning av trygga och säkra skolvägar, så att så
många barn som möjligt kan gå eller cykla till skola och förskola.

•

Gångvägar ska utformas så att de ger en god tillgänglighet för personer med variation i
funktionsförmåga, barn och äldre, och planeras så att vägen blir så kort som möjligt.

•

God belysning i tunnlar, parker och vid gång- och cykelvägar ska bidra till tryggare miljöer.

•

Parkeringsbehov för cyklister ska säkerställas vid pendelstationer, handels- och
fritidsanläggningar, skolor, arbetsplatser och vid bostäder.
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Parkering
• För att underlätta pendling mellan stationsorter och landsbygd, och byten mellan trafikslag,
ska tillgång till strategiskt placerade pendelparkeringar beaktas.
•

I centrala områden ska parkering i första hand anordnas i gemensam anläggning.
Samnyttjande av parkeringsplatser ska eftersträvas, vilket underlättas om parkeringsbehov för
olika ändamål samlas i större gemensamma anläggningar.

•

Parkeringsbehov för bostäder och verksamheter ska som huvudregel tillgodoses på
kvartersmark.

•

Vid planering av ny parkeringsanläggning ska förutsättningar skapas för erforderlig
infrastruktur, exempelvis laddningsmöjlighet för elbilar.

3.6.1 Kollektivtrafik
För utveckling mot ett hållbart resande är kollektivtrafiken och dess kombination med gång och cykel
prioriterat. Väl utbyggd bidrar kollektivtrafiken till ett inkluderande och hållbart samhälle, binder
samman ort och landsbygd, samt minskar behovet av egen bil.

Riktlinjer
•

Utbyggnad i anslutning till kollektivtrafikstråk är prioriterat.

•

Vid planering och ombyggnad av gatunät ska förutsättningar för kollektivtrafik i ett långsiktigt
perspektiv säkerställas.

•

Vid utformning av hållplatser ska god tillgänglighet och säkerhet för barn, äldre och personer
med variation i funktionsförmåga prioriteras.

•

I anslutning till hållplatser utanför tätort ska möjlighet till cykelparkering finnas.

•

Kollektivtrafik med fordon som är anpassad till personer med variation i funktionsförmåga
möjliggör resande på lika villkor och kan minska behovet av färdtjänst.
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3.7 Vatten- och Avloppsförsörjning (VA-försörjning)
Kommunen ansvarar för vatten- och avloppsförsörjning. Säkert dricksvatten och ändamålsenlig
avloppshantering krävs för att säkerställa folkhälsa och för att minimera belastning på närmiljö, älv
och hav.
Med Göta älv som Göteborgsregionens största och viktigaste vattentäkt har Ale med sina direkt
angränsande tätorter ansvar för att inte påverka råvattenkvaliteten i älven. Klimatförändringarnas
kommande påverkan på VA-försörjningen behöver beaktas i planeringen för såväl den kommunala
VA-försörjningen som för enskilda anläggningar i kommunen.

Riktlinjer
Planering
• Med långsiktig och strategisk planering för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska
kommunens VA-plan hållas ständigt aktuell.
•

Ale kommun ska samverka för en regional VA-försörjningsstrategi.

•

Mellankommunala och större enskilda vattentäkter ska omfattas av vattenskyddsområde.

•

Reservvattenförsörjning ska finnas i händelse av att huvudvattentäkten blir obrukbar.
Ale kommun ska utreda och förbereda för en framtida, långsiktig reservvattentäkt.

•

En nödvattenplan ska tas fram och ajourhållas samt integreras i samhällsplaneringen.

Bebyggelseutveckling
• Vid planläggning av nya områden, i omvandlingsområden och vid förtätning av bebyggelse
ska det i planeringen säkerställas att den kommunala anläggningen kan försörja tillkommande
bebyggelse.
•

Kommunen ska systematiskt och fortlöpande undersöka och bedöma riskerna kopplat till
dricksvattentäkten Göta älv, då främst genom skyldigheter kopplat till vattenskyddsområdet.

•

Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och
bryts ner under vattnets väg till recipienten, och med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Öppna dagvattenlösningar ska
eftersträvas.

•

Vid bedömning av lämplighet av byggnation på landsbygden ska tillgång till en långsiktigt
hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning utredas.
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3.8 Avfallshantering
För att skapa möjligheter till en hållbar avfallshantering ska Ale kommun sträva efter att flytta avfallet
uppåt i avfallstrappan i enlighet med EU:s avfallshierarki. Det avfall som inte kan förebyggas ska
återanvändas, materialåtervinnas och i sista hand energiåtervinnas.

Riktlinjer
•

Ale kommun ska verka för regional samverkan och en strategisk och långsiktig
avfallsplanering.

•

Avfallshanteringens infrastruktur och aspekter ska beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen
och ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen.

•

Kommunen ska planera för lokalisering av en ny centralt placerad återvinningscentral.

•

För att avfallshantering ska fungera och tillgodose användarnas behov ska tillräckligt utrymme
avsättas för att möjliggöra en god infrastruktur.

•

Ale kommun ska omhänderta schaktmassor lokalt och ha ett gott samarbete regionalt.

3.9 IT-kommunikation
Att ha en väl fungerande digital infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och innovationsförmåga
för såväl offentlig som privat verksamhet.

Riktlinjer
•

Underförsörjda områden inom Ale ska identifieras och aktivt utvecklas för att nå en likvärdig
IT-kommunikation över hela kommunen.

•

IT-infrastrukturen ska tidigt planeras och samordnas med övrig infrastruktur i
samhällsplaneringen.

•

Vid nyetablering av tekniska anläggningar för IT-kommunikation ska de samutnyttjas där det
är möjligt.

•

Kommunen ska verka för ett fullt utbyggt fibernätverk och arbeta för ett fullgott alternativ i
områden utan möjlighet.

•

God teletäckning för hela kommunen ska eftersträvas.
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3.10 Miljö, hälsa och säkerhet
Vid planering, byggande och anläggning i Ale ska säkerställas att miljön eller människors hälsa och
säkerhet inte riskeras på kort eller lång sikt. För att begränsa klimatförändringarnas negativa effekter
ska utsläppen av växthusgaser minskas, och samhället anpassas till ett förändrat klimat. Till nästa
generation ska ett samhälle som inte orsakar ökade miljö- och hälsoproblem överlämnas.
Vid all planering ska risker och sårbarheter avvägas och behovet av skydd säkerställas. Miljö, hälsa,
säkerhet och klimatförändringar ska beaktas tidigt vid lokaliseringsprövning och i planprocessen.

Riktlinjer
Risk för översvämning i älv och vattendrag
• Kommunen ska arbeta aktivt med förebyggande klimatanpassningsåtgärder i planeringen.
Framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst ett klimatanpassat 100årsperspektiv.
• Invid Göta älv ska översvämning till följd av höga flöden/nivåer alltid beaktas utifrån högsta
tillåtna tappning från Vargön.
• Bebyggelse som ska nyttjas för viktiga samhällsfunktioner ska inte uppföras i områden som
kan översvämmas till följd av höga flöden/nivåer. Där samhällsviktig verksamhet redan finns
bör åtgärder övervägas.
• Restriktivitet ska tillämpas när det gäller att tillåta bebyggelse och anläggningar i områden
som kan översvämmas till följd av höga flöden/nivåer. Skyddsåtgärder ska genomföras för att
undvika översvämning och inträngande vatten.
• Vid planering av bebyggelse eller andra åtgärder, inom eller i anslutning till områden som kan
översvämmas till följd av höga flöden/nivåer, ska förutsättningar utredas och noggrann
riskbedömning göras.
Risk vid ökad nederbörd och kraftiga regn
• Klimatanpassad Skyfallskartering ska utgöra kunskapsunderlag vid strategisk och fysisk
planering, ny exploatering, och för åtgärder i teknisk infrastruktur. Exploatering ska inte ske
om den kan antas förvärra översvämning till följd av skyfall, varken inom området eller så att
nya översvämningsområden uppkommer.
• Risken för översvämning till följd av skyfall bedöms efter ett klimatanpassat 100-årsregn i
detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs.
• Samhällsviktig verksamhet bedöms efter ett 1000-årsregn så att funktionen kan upprätthållas
vid en översvämning.
• Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och ska vid behov säkerställas.
• Lågpunkter och mellanrum i orter ska bedömas utifrån möjligheten att tillfälligt översvämmas
och bör därför inte bebyggas.
• Dagvattenstrategi ska följas. System för dagvattenhantering ska utformas så att risk för
översvämningar till följd av skyfall minimeras.

Ras, skred och erosion
• Vid exploatering i områden med förutsättningar för ras, skred och erosion ska markens
långsiktiga lämplighet för bebyggelse utredas och geotekniska undersökningar genomföras
innan exploatering.
•

Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i detaljplanearbetet genom att geoteknisk
undersökning och stabilitetsutredning utförs.

•

Krav på erforderlig geoteknisk utredning ställs vid lokaliseringsprövning i samband med
förhandsbesked och bygglov.

Förorenad mark
• Risk för förorenad mark ska alltid beaktas inför planering av ny bebyggelse. Vid misstanke
ska markundersökning göras och nödvändiga åtgärder vidtas.
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•

Markundersökning och sanering prioriteras för mark inom vattenskyddsområde, för områden
nära vattendrag där klimatförändringar kan medföra ökad risk för översvämning, samt för
områden där ändring av markanvändningen kan förväntas.

Buller och vibrationer
• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny
exploatering.
•

Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.

•

Vid planläggning för bostadsbyggnation, skolor, förskolor eller annan känslig användning i
bullerutsatta miljöer skall behov av bullerskyddsåtgärder utredas och mark som kan behöva
tas i anspråk för åtgärder säkerställas i detaljplan. I första hand bör eftersträvas att
verksamheter, parkeringsbyggnader eller andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som
avskärmning mot bullret.

•

Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är
bullerpåverkade.

•

Vid planering och byggnation i närheten av väg och järnväg ska riktvärden för vibrationer
beaktas.

Luftkvalitet
• Vid planering, planläggning och tillståndsgivning ska miljökvalitetsnormer för luft uppfyllas.
•

Genom satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar, och på sammanhängande trygga
skolvägar, ges fler möjlighet att välja gång och cykel istället för bil, vilket bidrar till att
minska luftföroreningar.

•

Utbyggnad prioriteras i lägen med god anslutning till kollektivtrafik.

Radon
• I område med radonrisk ska byggnad utföras radonskyddad eller radonsäker beroende av
förutsättningarna på platsen. Radonhalt i inomhusluft ska inte överstiga gällande
myndighetskrav.
Elektromagnetiska fält
• Allmänna råd och rekommendationer från myndigheter gällande elektromagnetiska fält ska
följas.
•

Ny bostad -, skol- och förskolebebyggelse bör inte placeras närmare än 130 meter från en 400
kV-ledning. Schablonavståndet 130 meter gäller för område där det passerar endast en
ledning. Magnetfältsberäkning krävs vid fler parallellgående ledningar.

Farligt godsleder
• Hänsyn tas till utpekade farligt godsleder vid planeringen så att deras funktion inte påverkas
negativt och så att hälsa och säkerhet för de som vistas nära transportleden kan säkerställas.
•

Vid planläggning och annan tillståndsprövning ska Länsstyrelsernas riskpolicy Riskhantering i
detaljplaneprocessen för markanvändning intill transportleder för farligt gods följas. Risker
ska bedömas inom 150 meter från transportled för farligt gods. Rekommenderat
bebyggelsefritt avstånd från farligt godsleder är 30 meter.

Störande verksamheter
• Rekommenderade skyddsavstånd till störningskällor ska respekteras. Bostäder placeras så att
pågående verksamheter inte riskerar restriktioner i efterhand.
•

Störande verksamheter bör lokaliseras tillsammans på platser där de inte påverkar människor
och bostäder negativt.

Krisberedskap och totalförsvar
• Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. Det
är därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas med i den fysiska
planeringen.
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3.11 Energi och klimat
Ale kommun deltar i det regionala initiativet Klimat 2030 som också ligger till grund för Ales Energioch klimatstrategi. Ale har två övergripande mål för klimatarbetet som innebär att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 80% till år 2030 från 1990 års nivå, samt att Ale kommun senast 2045
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Arbetet utgår från fyra fokusområden:
- Hållbara transporter
- Klimatsmart och hälsosam mat
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Riktlinjer
•
•

En effektiv energianvändning och en låg klimatpåverkan, sett till hela livscykeln, ska vara
ledande tidigt i planeringsprocessen för bostäder och lokaler.
Genom satsningar på infrastruktur ska förutsättningar skapas som uppmuntrar till och
möjliggör hållbara resvanor. Tillgång till kollektivtrafik och trygga cykel- och gångbanor ska
prioriteras.

•

I planering ska beaktas behov av infrastruktur för att möjliggöra användande av fordon med
förnybara drivmedel.

•

Kommunen ska arbeta för ökad användning av förnybara energikällor och främja förnyelsebar
energiproduktion vid byggande och anläggning.

Läs mer i: Energi- och klimatstrategi 2030
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3.12 Vattenområden
Ett långsiktigt vattenvårdsarbete är grund för ekosystemtjänster, ett berikat växt- och djurliv och
arbetet för att minska läckage av näringsämnen till vattendrag och risk för översvämning.
Ale ska med varsamhet stärka utvecklingen av befintliga anläggningar vid älv och sjö, samt verka för
långsiktigt hållbara besöksplatser. Det innebär platser där man kan se och uppleva vatten och samtidigt
begränsa mänsklig påverkan för att inte äventyra vattenförekomsternas eller närmiljöns status. Ett
exempel är Hältorpssjön som är uppdämd, men som idag är viktig för friluftsliv, närmiljö och som
fördröjningsmagasin vid klimatförändring.

Riktlinjer
•

God ekologisk och kemisk status ska uppnås i kommunens sjöar och vattendrag. Om inte god
status uppnås ska åtgärdsprogram arbetas fram och följas. För att bedömningen god kemisk
status ska vara möjlig att nå, utesluts kvicksilver och PBDE ur bedömningen.

•

Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet uppfylls.

•

Ale kommun ska ha en god kunskap om grundvattnets status och hur det i framtiden kan
komma att förändras med påverkan från klimatförändringar och bebyggelse.

•

Kommunens påverkan på Göta älv som en dricksvattentäkt ska minimeras och skyddas i
enlighet med föreskrifterna i vattenskyddsområdet.

•

Kommunen ska verka för att minimera påverkan av övergödning från enskilda avlopp,
jordbruksmark och annan verksamhet.

•

Exploatering vid sjöar ska ske med en restriktiv hållning och mycket god förståelse, med
syftet att öka åtkomsten för alla.

•

Hältorpssjöns dämme ska bevaras. Hältorpssjön är anmäld till den Nationella planen för
moderna miljövillkor för vattenkraften. I nya villkor kan exempelvis omlöp för fisk ingå.

•

I nya exploateringsområden ska det säkerställas att en god vattenstatus kan uppnås på sikt. I
områden där förorenad mark förekommer saneras den i samband med exploatering.
Vid prövning av tillstånd och anmälan av miljöfarliga verksamheter beaktas särskilt risker för
utsläpp och läckage till vatten.

•
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3.13 Natur
För att återställa och bibehålla den biologiska mångfalden krävs det att naturen värnas och förvaltas.
Kommunala skyddsområden i Ale bör utvecklas så att åtkomsten förbättras och även möjliggör
tillgänglighet för personer med begränsning i rörlighet. En tydlig och hållbar förvaltning av Ales natur
är en förutsättning för att kunna nyttja ekosystemtjänster även i framtiden.

Riktlinjer
•

Rekreation och friluftsliv ska aktivt planeras så att naturområden nyttjas, utan att naturvärden
äventyras.

•

För särskilt värdefulla naturområden ska planering och förvaltning arbetas fram så att
naturvärden säkras.

•

Kommunal skog som fungerar som närrekreationsområde ska i första hand förvaltas
hyggesfritt.

•

Sällsynt växtlighet och artrikedom ska värnas, och särskilt beaktas i våtmarker.

•

Nya verksamheter ska planeras med förutsättningen att naturen och verksamheten kan
samexistera.

•

Ale ska systematiskt arbeta för att minimera uppkomsten och spridningen av invasiva arter
inom kommunens gränser.

•

De gröna kilarna i Göteborgsregionens strukturbild ska uppmärksammas och planeras för i
kommunens långsiktiga utveckling.
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3.14 Grönstruktur
Öppna odlingslandskap och naturområden ska bevaras för att stärka Ales attraktivitet. Naturen är
viktig för rekreation, folkhälsa och biologisk mångfald och är tillgänglig för alla.
Att ge förutsättningar för att bevara och utveckla ekosystemtjänster är en del av samhällsplaneringen.
Gröna ytor har en temperaturreglerande funktion och kan bidra till en förbättrad luft- och ljudmiljö.
Det är viktigt att bevara biotoper som fungerar som spridningscentra för växter och djur. En
välfungerande grönstruktur i samhället bidrar till en mer välmående och ekologiskt hållbar stadsmiljö.

Riktlinjer
•

En grönstrukturplan med grönytefaktor för bebyggelse ska tas fram för att tydliggöra
förhållningssätt vid exploatering och förtätning.

•

I fördjupad översiktsplanering ska behovet av sammanhängande grönstruktur och gröna
korridorer tillgodoses.

•

I detaljplanering ska kvartersmark avsättas för gröna och blågröna ytor.

•

Utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk ska säkra barns behov av platser för
lek och trygga skolvägar. I förskole- och skolverksamhet ska hög kvalitet på gårdsmiljöer
eftersträvas, liksom god tillgång till attraktiva lekmiljöer i parker och naturområden.

•

Vid planläggning för flerbostadshus bör möjligheten att knyta odlingsyta till varje lägenhet
undersökas.

•

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på
upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. Öppna dagvattenlösningar
möjliggör även rening av vattnet.

•

Vid förtätning ska gröna områden samt parkmiljöer i orten värnas.

•

Vid planläggning där grönytor tas i anspråk kan de negativa konsekvenserna minskas genom
att öka kvalitet och användbarhet på kvarvarande grönytor.

•

Vid ianspråktagande av gröna ytor i orten kan kompensationsåtgärder bli aktuella.

•

Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och på
landsbygden.

3.15 Materialförsörjning
Områden med naturresurser som idag nyttjas och som kan komma att nyttjas på sikt ska alltid brukas
med en långsiktigt strategisk och hållbar planering.

Riktlinjer
•

Behovet av material ska alltid avvägas mot skador på miljön, och det särskilt i områden där
höga natur- och friluftsvärden finns. Naturgrus ska inte användas om det finns alternativa
material.

En materialförsörjningsplan ska tas fram för att långsiktigt kunna bevaka och se över möjligheter att
tillgodose kommunala behov på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

52

3.16 Gestaltning
En attraktiv livsmiljö och ett bra boende är viktiga kvaliteter i människors vardag. Med fokus på god
gestaltning och ett brett och innovativt utbud av spännande boendemiljöer ska nybyggnad och
förändringar förstärka orternas identitet och samspela med dess historiska och arkitektoniska värden.
Sjöarna, vattendrag och kontakt med älvstranden ska förvaltas som en gemensam tillgång för alla
medborgare. De öppna odlingslandskapen ska värnas.

Riktlinjer
•

Ny bebyggelse ska stärka Ales profil och bidra till bebyggelsemiljöer av hög kvalitet genom
nyskapande arkitektur och ett medvetet förhållningssätt till historien.

•

Vid exploatering i orternas centrala delar, vid större utbyggnadsområden, eller i andra miljöer
av stort allmänintresse bör gestaltningsprogram tas fram på tidigt stadium.

•

Offentliga rum, gator, torg och parker, ska ha en omsorgsfull utformning och god
tillgänglighet för personer med variation i funktionsförmåga. Gestaltningsprogram bör finnas
som samordnar utformning av belysning, skyltning och möblering.

•

Vid nyanläggning eller omdaning av de offentliga rummen ska möjlighet för integrering av
vegetation och öppna dagvattenlösningar beaktas som del i gestaltning.

•

Goda förutsättningar för dagsljus, sol och ett bra lokalklimat ska särskilt beaktas vid
utformning av bostäder, bostadsgårdar och torgytor.

•

Älvens stränder i anslutning till Ales orter ska få en mera framträdande roll i planeringen för
användning året runt.

3.17 Kulturmiljö
Att förhålla sig till kulturhistoriska värden är ett sätt att lyfta fram den unika karaktären på en plats,
eller i ett område. Arkitektur och bebyggelsemiljöer, landskapets naturmiljöer, allt bidrar till ortens
eller platsens identitet, till trivsel och trygghet. Den historiska kontinuiteten är viktig i ett samhälle, vi
har därför ett ansvar att förvalta och med varsamhet utveckla våra kulturmiljöer, för generationer som
följer efter oss.

Riktlinjer
•

Förändring och komplettering av den byggda miljön ska ske med stöd av kommunens
riktlinjer: Ale kommun Kultur i Arv med fördjupning gällande tätorterna i Tätortskaraktärer Kulturhistoriska rekommendationer.

•

De regionalt och nationellt utpekade värdefulla odlingslandskap som utgör särskilda naturoch kulturmiljövärden, ska bevaras och ges möjlighet till fortsatt nyttjande.

•

Vid all planläggning ska fornlämningar, byggnadsminnen, riksintressen för kulturmiljö, och
andra kulturvärden beaktas i ett tidigt skede.

•

Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till miljöer med
kulturhistoriska värden ska påverkan på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade
utredningar genomföras för att säkerställa att utpekade värden inte går förlorade utan istället
bevaras och berikas.

•

Enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt värde skyddas mot åtgärder
som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt.

•

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skyddas från åtgärder som försämrar upplevelsen av, och
tillgängligheten till dessa.

•

Kommunala, regionala och nationella styrdokument samt lagstiftning ska vara utgångspunkt
för kunskap om, och hänsynstagande till, kommunens värdefulla kulturmiljöer.
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3.18 Kultur och fritid
Ett brett och mångfacetterat kultur- och fritidsliv är en resurs som är både identitetsskapande och
varumärkesbyggande. Kultur- och fritidsaktiviteter ska ges utrymme att växa och bidra till en trygg,
vacker och aktiv kommun. Satsningar inom kultur- och fritidsområdet bidrar till både social hållbarhet
och ökad tillväxt. Utformningen av de offentliga rummen ska berika vardagen och gemensamma ytor,
såväl utomhus som i offentliga lokaler, så att dessa är både funktionella, vackra och trygga.

Riktlinjer
•

Befintliga och nya mötesplatser ska utvecklas utifrån ett tillgänglighets- och
mångfaldsperspektiv där alla människor, oavsett förutsättningar, inkluderas och ges möjlighet
att delta.

•

Det lokala kulturarvet ska användas som en resurs i planering och gestaltning av nya och
befintliga områden.

•

Nya anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter ska lokaliseras med god tillgänglighet till
kollektivtrafik och trygga gång- och cykelvägar.

•

Närhet till natur och möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter ska prioriteras vid planering,
områden med höga värden för friluftslivet ska värnas.

•

Jennylund ska ges förutsättningar att utvecklas vidare som evenemangscentrum i Ale. Porten
till Vättlefjäll ska tydliggöras.

•

Vid nybyggnation samt skapande av mötesplatser ska aspekter utifrån kultur- och
fritidsverksamhet beaktas i planeringsstadiet, för att säkerställa framtida nyttjandegrad och
långsiktig hållbarhet.

•

Vid planering av ny bebyggelse och skapande av mötesplatser ska konstnärlig gestaltning vara
en av utgångspunkterna, och lyftas tidigt i planläggningen.

3.19 LIS
•

Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) pekas ut i Ale kommun.

54

Del 4 VÄRDEN OCH HÄNSYN
Kulturmiljö
Göta älv och dess dalgång har befolkats sedan förhistorisk tid. Fornminnen och andra kulturminnen
finns registrerade, men det finns också fler att upptäcka. Nödinge, Skepplanda och Alvhem är särskilt
komplexa att utveckla på grund av kulturhistoriska värden. Närheten till Göta älv gör att
havsnivåhöjningen, höga flöden och klimatrelaterade effekter, som till exempel 100-årsregn behöver
beaktas och skyddsåtgärder vidtas för utsatta kulturhistoriska miljöer eller byggnader.
I Ale finns det sex kulturminnesskyddade kyrkor och ett byggnadsminne, Repslagarmuseet i
Älvängen. Ett antal kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader har säkerställts i detaljplan. De
flesta utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och byggnaderna i kommunen som finns med i
”Kultur i arv” är inte skyddade. När samhällsutveckling sker ska de kulturhistoriska värdena beaktas
och bedömas, då de kan vara viktiga för platsens karaktär och i vissa fall är oersättliga. Ibland kan
särskilda kulturmiljöutredningar behövas för att bedöma hur värdet påverkas av föreslagen utveckling.
Spåren som behöver vara kvar kan vara allt från vägstruktur, tomtindelningar, husens placering i
kvarter till att byggnader och miljöer sparas. Förändring kan utformas på ett för miljön tidstypiskt
formspråk och utförande eller som ett tillägg där den nya tiden medvetet speglas i utförande och
materialval.

Naturvård
Ale har stora naturvärden med vattendrag, skog och odlingslandskap. I Göteborgsregionens
strukturbild är Vättlefjäll och Risveden utpekade som en gemensam grön resurs. Den
sammanhängande grönstrukturen är tillgänglig för alla och av riksintresse. I takt med att befolkningen
i regionen och i Ale ökar behöver tillgänglighet, skydd och skötsel av naturen utvecklas för att ge plats
för och tåla mer friluftsliv och rekreation långsiktigt. Skogsvården ska beakta att blandskogar är
särskilt viktiga för biologisk mångfald.

4.1 Riksintressen
Riksintressen omfattar markområden, vattenområden och samhällsfunktioner som har så särskilda
värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet. Riksintressen
regleras i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. De riksintressen som finns i Ale kommun redovisas här nedan,
flera riksintressen kan inbegripas inom samma geografiska yta. Vilja och behov av utveckling inom
kommunen innebär att intresseavvägning måste göras, dessa ska i alla sammanhang motiveras, i
synnerhet vid intrång i hänsynsområden.
Riktlinje
•

Riksintressens syften och värden ska respekteras. Åtgärder i eller i anslutning till riksintressen
skall anpassas så att värden inte går förlorade.

4.1.1 Riksintresse för kulturmiljövården – enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Skepplanda
Motivering: Odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårds- och
bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. (Hällbildsmiljö, Kyrkomiljö, Kvarnmiljö).
Uttryck för riksintresset: Fornlämningsmiljöer med järnåldersgravfält (bland annat ett av
Götaälvdalens största vid Skepplanda kyrka), fossila åkrar, länets största hällristning vid Vadbacka,
Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar, kvarnar vid Forsån, stenvalvsbro,
gästgiveri och prästgård.
Källa: www.raa.se : ”Riksintressen för kulturmiljövården – Västra Götalands län(O)” Dokument
senast uppdaterat 2018-05-07.
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4.1.2 Områden av riksintresse för friluftsliv respektive riksintresse för naturvård –
enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Vättlefjäll
Riksintresse Friluftsliv - Ale, Lerum, Göteborg
Aktivitet: Fritidsfiske, orientering, fågelskådning
Naturtyp: Sjöar och vattendrag, barrskog, lövskog

Risvedenområdet
Riksintresse Naturvård, Riksintresse Friluftsliv - Ale, Lerum, Alingsås
Aktivitet: Orientering, fågelskådning, ridning
Naturtyp: Barrskog, lövskog, våtmark

Göta och Nordre älvs dalgångar
Riksintresse Naturvård, Riksintresse Friluftsliv - Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv,
Göteborg, Öckerö
Aktivitet: Vandring, orientering, fågelskådning
Naturtyp: Sjöar och vattendrag, lövskog, odlingslandskap
Källa: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se

4.1.3 Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att bevara
naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om. För verksamheter eller åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd.
Inom Ale kommun finns fyra Natura 2000-områden.
•
•
•
•

Rapenskårs lövskogar (även naturreservat).
Slereboåns dalgång (även naturreservat).
Risveden, Trehörningen, Kroksjön (även naturreservat).
Risvedens agkärr.

4.1.4 Kommunikationer
Väg E45
Väg E45 ingår i stamvägnät med särskild nationell betydelse fastställt av riksdagen, och även i det av
EU utpekade vägnätet av internationell betydelse, TEN-T (transeuropeiska transport-nätverk).

Järnväg Norge/Vänernbanan
Banan är i stor del av sin sträckning av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet.
Hela banan ingår i det strategiska godsnätet och är mycket viktig för både person- och godstrafik.

Sjöfart-farled Göta älv
Göta älv, Allmän farled Göteborg frihamnen -Vänersborg Normansgrund, farledsklass 1

4.1.5 Totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall
redovisas öppet i översiktsplan, i andra fall råder sekretess. Även riksintressen vilka inte kan redovisas
öppet kan påverkas av höga byggnadsobjekt, såsom master och vindkraftverk. Försvarsmakten ska
därför kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden.

Influensområden luftrum
Den nordligaste delen av kommunen påverkas av influensområde för luftrum kring Såtenäs flygflottilj
och Råda övningsflygplats, genom buller och begränsning av höga objekt som kan påverka
flygplatsens MSA (minimum safe altitude).
För hela kommunens yta gäller att objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, samt
högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse, ska remitteras till Försvarsmakten.

Påverkansområde väderradar
Kommunens nordliga delar befinner sig även inom påverkansområde för riksintresset väderradar Vara.
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4.1.6 Den civila luftfarten
Influensområden hinderytor
Landvetter och Trollhättans flygplatser utgör riksintressen för kommunikationer, vilket påverkar Ale
kommun då begränsning gäller för höga objekt inom influensområde för hinderytor. Lokalisering av
höga objekt inom influensområde, till exempel prövning av vindkraftverk, ska samrådas med
Luftfartsverket och aktuell flygplats.
Generellt gäller även att alla byggnadsobjekt oberoende av typ, som master, torn, pyloner, skyltar,
konstverk, byggnader och dylikt, som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras
till Luftfartsverket oavsett var det är placerat.

4.2 Naturreservat - enligt 7 kap 4 § miljöbalken
Källa: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se
Samtliga naturreservat förvaltas av Västkuststiftelsen

Vättlefjäll, Ale, Göteborg
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
Anfastebo , Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet

Rished, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer

Risveden Trehörningen (etapp 1), Ale, Lerum
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer

Risveden Kroksjön (etapp 2), Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer

Risvedens vildmark, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer
Kvarnsjöarna, Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
Ekliden, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer.
Iglekärr, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald
Färdsleskogen , Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Slereboåns dalgång, Ale
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Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet
Bergsjön, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer
Skår, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald
Rapenskårs lövskogar , Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer
Backas barrskog , Ale, Lilla Edet
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet
Verleskogen , Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer.

4.3 Naturvård
Följande inventeringar och kartläggningar är gjorda inför naturvårdsprogram
Inventering av skyddsvärda träd
Kartläggning av generellt biotopskydd
Inventering av större vattensalamander & åkergroda
Inventering av fladdermöss
Kartläggning av habitat för hasselsnok
Kartläggning av habitat för hasselmus
Inventering av skyddade fåglar
Inventering av skogshöns
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Karta Värden och hänsyn
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Del 5 MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
Översiktsplanen innehåller frågor där beslut som fattas inom kommunen kan beröra och påverka
mark- och vattenanvändning i angränsande kommuner och där samarbete behövs:
•
•

Ale kommun ska samverka med omkringliggande kommuner i frågor som rör exempelvis
infrastruktur, kollektivtrafik, natur- och kulturvård samt riksintressen.
Åtgärder som planeras i hänsynsområden, som korsar eller ligger nära kommungräns, ska
samrådas med berörd kommun.

5.1 Mellankommunala frågor
Riksintresse kommunikationer
• Väg E45 - Göteborg, Lilla Edet, Ale
• Järnväg - Göteborg, Lilla Edet, Ale
• Farled Göta älv - Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
Riksintresse Naturvård
• Göta älv och Nordre älvs dalgång – Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
Natura 2000
• Risveden – Alingsås, Lerum, Ale
• Rammdalen – Lerum, Ale
• Rapenskår – Lilla Edet, Ale
• Göta älv och Nordre älvs dalgång – Göteborg, Kungälv, Ale
• Vättlefjäll – Göteborg, Ale
Riksintresse rörliga friluftslivet
• Risveden – Alingsås, Lerum, Ale
• Vättlefjäll – Göteborg, Ale
• Göta älv och Nordre älvs dalgång - Göteborg, Kungälv, Ale
• Göta älv. Delområdet Lilla Edet – Älvängen – Lilla Edet, Ale
Naturreservat
• Vättlefjäll – Göteborg, Ale
• Risveden Trehörningen – Lerum, Ale
• Backas barrskog – Lilla Edet, Ale
Funktionellt prioriterat vägnät
• Delar av Ales vägnät, E45 och 587/Bohusmotet, ingår i funktionellt prioriterat vägnät, i vilket
inbegrips de viktigast vägarna ur ett nationellt och regionalt perspektiv.
Teknisk infrastruktur
• Ryaverket – Avloppsreningsverk – Göteborg, Bollebygd, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv
och Lerum
Ryaverket är mottagande avloppsreningsverk för Ale kommuns spillvatten där även norra Ale
kommer behandlas när Älvängens avloppsreningsverk läggs ner. Ryaverkets kapacitet i
förhållande till ägarkommunernas planerade befolkningsutveckling har utretts av Gryaab,
genomgått en prövning av tillsynsmyndigheten och ryms inom det nya Miljötillståndet för
Ryaverket. Vidare har beslut tagits av ägarkommunerna att arbetet med tillskottsvatten
kommer skärpas för att förbättra kapacitet i ledningsnät och därmed även kapaciteten på
Ryaverket ytterligare.
• Göta älv – dricksvattentäkt - Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
• Göta älv – åtgärder för hantering av översvämning, stigande vattennivå vid klimatförändringar
- Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan, Ale
• Broläge över Göta älv – Kungälv, Ale, Göteborg
• Vägförbindelse Surte – Lövgärdet – Göteborg, Ale
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•
•
•

Öst-västlig tvärförbindelse, säkerhetshöjande åtgärder för väg 1968 – Lerum, Ale
Säkerhetshöjande åtgärder för väg 1997 Hålanda – Nygård – Lilla Edet, Ale
Samverkan kring trafikmot för Alvhem och Lödöse - Lilla Edet, Ale.

Kommunal service
• Samverkan kring kommunal service i Alvhem och Lödöse – Lilla Edet, Ale
Markanvändning
• Markanvändning område mellan E45 och kommungräns mot Lilla Edet – Lilla Edet, Ale

5.2 Regionala, nationella och internationella samband
Ale har ett starkt och tydligt utbyte med Göteborgsregionen som kräver samordning och planering. En
gemensam planering är avgörande för att till exempel skapa samarbeten och synergieffekter i
regionens hållbarhetsarbete, kollektivtrafik och befolkningsutveckling. Regionala styrdokument
skapar en brygga mellan lokala och regionala frågor som också mer effektivt kan tydliggöra och
tillgodose nationella krav och intressen.
Ale har integrerat många av de internationella, nationella och regionala målen i lokala styrdokument.
Ett exempel är Ales Energi- och klimatstrategi 2030, vars övergripande målsättningar bygger på både
de nationella klimatmålen och de regionala målen inom Klimat 2030. Ales utsläppsutrymme, för att
uppfylla Parisavtalet, illustreras i en koldioxidbudget vilken är integrerad i strategin. Strategin visar
hur minskningstakten behöver ske för att budgeten inte ska överskridas. I strategin belyses även hur
målområdena skapar synergier och konflikter med andra målområden inom Agenda 2030. Ale har
även antagit regionala styrdokument på lokal nivå, som exempelvis den regionala avfallsplanen
Göteborgsregionen minskar avfallet.
Nationella och internationella mål och ställningstaganden;
•
•
•

Agenda 2030
Parisavtalet
Sveriges miljömål

Viktiga regionala styrdokument som utgör underlag för ställningstaganden i Ale kommuns
översiktsplanering är exempelvis;
• Regional utvecklingsstrategi
• Göteborgsregionens tillväxtdokument
• Regional vattenförsörjningsplan
• Göteborgsregionen minskar avfallet
• Länstransportplan
• Regionala miljömål
Andra exempel på tematiska områden där kommunen avser att fortsatt fördjupa sin samverkan är
exempelvis;
• Skredsäkring av Göta älvdalen
• Besöksnäring och näringslivsutveckling
• Strukturbild för Göteborgsregionen
• Göta älvs vattenskyddsområde, GÄVSO
• Göta älvs vattenvårdsförbund, GÄVVF
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Ale kommun
oversiktsplan@ale.se

Förslag till översiktsplan (ÖP) för Ale kommun
Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare
planeringsskede.
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap.
MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,1
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då
den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det
anmärkas i översiktsplanen.
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter.
Yttranden över planförslaget har inkommit från Skogsstyrelsen, Statens
Geotekniska Institut (SGI) och Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Kommunen har utifrån kommunens särskilda utmaningar tagit
fram planer för den strategiska utvecklingen och den framtida mark- och
vattenanvändningen.
1

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Inga LIS-områden pekas ut i planförslaget.
Besöksadress:

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Hur riksintressena ska tillgodoses framgår inte av översiktsplanen. Utifrån
nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen därför inte utesluta att föreslagen
mark- och vattenanvändning motverkar att riksintressen tillgodoses.
Utifrån nu kända förutsättningar går det inte att bedöma om det som föreslås
medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. För MKN vatten framgår
inte vilka risker för överskridande av MKN som finns eller vilka åtgärder
som behövs i den fysiska planeringen för att uppnå god vattenstatus. För
MKN luft kan det i kommande detaljplanering att krävas luftutredningar vid
planering av bostäder nära väg E45 och andra högt trafikerade vägar.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och
som angår angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
När det gäller människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion finns många och komplexa planeringsförutsättningar
att hantera i efterföljande planering. Utifrån underlaget i översiktsplanen
kan Länsstyrelsen därför inte utesluta att det som föreslås kommer att medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller
risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt
11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de
värden som är riksintressanta. Hur riksintressena ska tillgodoses framgår
inte av översiktsplanen. Kommunens tolkning av riksintresseanspråken
måste framgå. Val och överväganden behöver bli tydliga, precis som påverkan på och konsekvenserna för riksintressena.2 Det gäller övergripande och
generellt för alla riksintressen, men sett till översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning är det allra mest angeläget för riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att föreslagen mark- och vattenanvändning motverkar att riksintressen tillgodoses.
Genom att tydliggöra vilka egenskaper som utgör ett riksintresseområdes
värden går det att bedöma vilka förändringar som är genomförbara utan att
skada områdenas värden och hur värdena kan utnyttjas som en resurs i den
fysiska planeringen. De värden som finns inom riksintresseområdena utgör
kvaliteter som kommunen kan slå vakt om och förstärka i sitt kommunala
utvecklingsarbete. Kommunen kan i riktlinjer och rekommendationer lyfta
fram de värden kommunen ser i riksintresseområden. Värden som alltid ska
värnas. På samma sätt kan kommunen peka på värden som kan påverkas
2

Åtgärder såväl inom som utom riksintresseområdet kan innebära påtaglig skada på riksintresset.
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inom acceptabla gränser.3 Vidare är det viktigt att synliggöra eventuella behov av fortsatta utredningar. Om kommunen inte arbetar fram den här typen
av ställningstaganden måste bedömningen av påtaglig skada senare göras i
varje enskilt ärende där riksintressen berörs.
Översiktsplanen innehåller en allmänt hållen riktlinje om att
riksintressens syften och värden ska respekteras och om intrång inte går att
undvika, ska dessa kompenseras. När det gäller avvägning mellan olika intressen slår kommunen fast att behovet av bostäder och verksamhetsmark
ska prioriteras framför riksintressen, även om bedömningar i varje enskilt
fall ska göras.
När det gäller översiktsplanens riktlinje om att kompensera för intrång i
riksintressen, vill Länsstyrelsen uppmärksamma kommunen på att det inte
går att kompensera påtaglig skada på ett riksintresse genom att vidta åtgärder inom ett annat område. Däremot går det att vidta skadeförebyggande eller skadebegränsande åtgärder inom ett område så att en viss åtgärd inte
medför en påtaglig skada. Översiktsplanen saknar den typen av analyser och
åtgärdsförslag.
Länsstyrelsen vill också påminna om att bostäder och verksamhetsmark är
allmänna intressen som inte får avvägas mot riksintressena om detta medför
påtaglig skada på riksintressena. Avvägningar kan endast göras mot ett annat riksintresse.
En åtgärd kan innebära påtaglig skada på ett riksintresse och därför vara
otillåten även om åtgärden vidtas utanför riksintresseområdet. Det spelar
alltså ingen roll om åtgärden är lokaliserad inom eller utanför det utpekade
området. Det är åtgärdens konsekvenser för riksintressets värden och egenskaper som ska bedömas.
Det bör framgå tydligare av översiktsplanen att riksintresseområden för friluftsliv och riksintresseområden för naturvård är baserade på separata beslut. Båda riksintressena har sin grund 3 kap. 6 § MB, men eftersom de har
olika beslut och värden att ta hänsyn till i planeringen bör kommunen inte
slå samman dem vid bedömning om skada på dem uppstår. Det kan till exempel vara positivt sett till riksintressen för friluftsliv att tillgängliggöra områden för allmänheten, men det kan å andra sidan ge upphov till skada på
riksintressen för naturvård.
I översiktsplanen föreslår kommunen en ny broförbindelse i höjd med Nol
för att på sikt ersätta Jordfallsbron. Än så långe finns inget beslut på att utreda nytt broläge.4 Bedömning av påverkan på riksintressen får göras i ett
senare skede.

3

Beroende på hur riksintressena motiveras i värdetexterna kan olika riksintresseområden ha
varierande tålighet för förändringar.
4
Se Trafikverkets yttrande, daterat 2021-08-23.
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Miljökvalitetsnormer
Vatten
Översiktsplanen innehåller beskrivningar av MKN vatten och en redovisning av sjöar, vattendrag och grundvatten som är statusklassade i Ale kommun. Översiktsplanen har en riktlinje om att planläggning ska medverka till
att MKN uppfylls. Däremot saknas det ett tydligt resonemang kring om det
finns risk att respektive vattenförekomsts miljökvalitetsnorm överskrids och
vilka åtgärder som behöver prioriteras i samband med den fysiska planeringen för att uppnå god vattenstatus.
Luft
Senaste mätningen av luftkvalitet i kommunen utfördes i Bohus år 2014. En
mätning för så många år sedan utgör inte ett helt säkert underlag för bedömningen av luftkvalitet inom kommunen. Vid kommande planering av bostäder nära väg E45 eller andra högt trafikerade vägar kan det därför finnas behov av att utföra luftutredningar.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Geoteknik
Översiktsplanen saknar beskrivningar av geotekniska förutsättningar med
avseende på geotekniska riskfaktorer samt hur kommunen tagit hänsyn till
geotekniska förutsättningar i föreslagen mark- och vattenanvändning. Det är
lämpligt att för varje utvecklingsområde tydligt redogöra för hur hänsyn tagits till geotekniska riskfaktorer. Det är även viktigt att beskriva hur kommunen avser att hantera kvarvarande risker i senare skeden i planläggning
och bygglovgivning.
Inom områden med kvicklera eller långsträckta slänter med låg stabilitet kan
det vara svårt att lösa frågorna inom ramen för enskilda detaljplaner och
bygglov. Översiktsplanen kan användas som ett verktyg för att hitta de områden där det krävs att frågorna hanteras tidigt för att skapa bättre förutsättningar för att kunna detaljplanera eller ge bygglov.5
Översvämning och skyfall
Översiktsplanen innehåller riktlinjer för att hantera risk- och säkerhetsfrågor
kopplade till översvämning och skyfall. För att riktlinjerna inte ska skapa
osäkerhet i kommande planprocesser behöver kommunen se över och justera hur begrepp används. Det är viktigt att inte blanda ihop översvämning
till följd av höga flöden/nivåer med översvämning till följd av skyfall.6
5

Se vidare yttrande från SGI, daterat 2021-08-23.
Det står till exempel under rubriken ”Översvämning” att ny bebyggelse för bostäder och
verksamheter planeras utifrån ett 100-årsregn och samhällsviktig verksamhet utifrån ett
1000-årsregn. Detta har med ett skyfallsscenario att göra och inte med höga flöden/nivåer
6
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Kommunen behöver se över och justera översiktsplanens riktlinjer för översvämning till följd av höga flöden/nivåer. Länsstyrelsens rekommendationer
angående detta återfinns i handboken Stigande vatten med tillhörande faktablad. Det finns också mer att läsa i Boverkets tillsynsvägledning för översvämning. Enligt Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker är den grundläggande utgångspunkten vid bedömning av översvämningsrisk att ny sammanhållen bebyggelse bör lokaliseras till områden som
inte hotas av översvämning. Det innebär att den grundläggande utgångspunkten vid bedömning av översvämningsrisk för ny sammanhållen bebyggelse är beräknat högsta flöde. Detta kommer att vara Länsstyrelsens utgångspunkt vid bedömning av översvämningsrisk i kommande detaljplaner.
Avsteg från denna utgångspunkt är möjlig, men då behöver kommunen i detaljplaneringen tydligt redovisa konsekvenserna och åtgärder som gör att lokaliseringen ändå blir lämplig.7
När det gäller översvämning till följd av skyfall finns vägledning i Länsstyrelsens rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.
Risk för skador på den byggda miljön
Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin syn på klimatrelaterade
risker för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred
och erosion. Av översiktsplanen ska det även framgå hur dessa risker kan
minska eller upphöra. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt kommunalt klimatanpassningsarbete.8 Kommunen
hänvisar till en handlingsplan för identifierade skredriskområden och till en
handlingsplan för naturolyckor i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Det
är positivt att frågorna verkar vara hanterade i handlingsplanerna men Länsstyrelsen anser att slutsatserna från handlingsplanerna behöver arbetas in i
översiktsplanen.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna
intressen
Jordbruksmark
Översiktsplanen innehåller några olika riktlinjer som handlar om jordbruksmark, men det saknas en utredning enligt miljöbalken (3 kap. 4§) vilket
krävs innan en förändrad markanvändning av jordbruksmark föreslås.

från vattendrag, sjöar eller hav. Det borde därför höra hemma under rubriken ”Ökad nederbörd och kraftiga regn”. När det gäller översvämning från vattendrag, sjö och hav talar man
normalt om flöden eller nivåer med en viss återkomsttid, exempelvis 200-årsflöde, och
dessa behöver inte bero på kraftiga regn.
7
Se vidare Länsstyrelsens handbok Stigande vatten. För enklare bebyggelse (dvs. sådan som
inte utgör sammanhållen bebyggelse, samhällsviktig verksamhet eller miljöfarlig verksamhet) är det dock acceptabelt att utgångspunkten är ett 200-årsflöde utan vidare åtgärder.
8
PBL 3 kap. 5§.
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Beredning
Detta beslut har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze efter
föredragning av kulturgeografen Torbjörn Sahl. I den slutliga handläggningen har även länsarkitekten och funktionschefen Andreas
Lidholm deltagit. Företrädare för landsbygdsavdelningen, miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och
vattenavdelningen har bidragit till beredningen av detta yttrande.
Lisbeth Schultze
Torbjörn Sahl

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Yttranden för kännedom från:
Skogsstyrelsen, daterat 2021-07-01
SGI, daterat 2021-08-23
Trafikverket, daterat 2021-08-23
Kopia till:
SGI, Skogsstyrelsen, Trafikverket
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 218

Dnr KS.2021.169

Uppföljning funktionshinderpolitisk plan – Ale för alla
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den
funktionshinderpolitiska planen - Ale för alla ska upphöra att gälla från och
med 2022-01-01.
Sammanfattning
Den funktionshinderpolitiska planen som antogs av kommunfullmäktige den
28 mars 2011 ser inte ut att ha efterlevts av kommunens nämnder och sektorer
som det var avsett. Planen har aldrig aktualiserats systematiskt och således
heller inte följts upp systematiskt. Trots detta är många mål uppnådda då
funktionshinderperspektivet omhändertas av lagstiftning.
Det finns inga lagkrav att kommunerna ska ha en funktionshinderpolitisk plan.
Funktionshinderperspektivet bevakas däremot i lagar som till exempel plan och
bygglagen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen med flera.
Det innebär att om kommunen i sin verksamhetsplanering och -utövning följer
gällande lagstiftning omhändertas funktionshinderperspektivet. Initialt
användes planen för fokus på att tillgänglighetsanpassa kommunens lokaler
och skärpa blicken mot funktionshinderperspektivet.
Kommunens verksamheter ska verka för ett tillgängligt samhälle för alla,
beakta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
och utveckla samarbetet med rådet för funktionshinderfrågor. Det finns ett
pågående uppdrag till kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en
översyn görs av reglementen (KF § 35, 2021-01-25). I samband med det kan
det förtydligas hur en aktiv och meningsfull involvering kan ske.
Då det är kommunens skyldighet att åtgärda enkelt avhjälpta hinder har
fastighetschefen tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att under året ta fram ett
utkast till direktiv för ett projekt som ska förbättra tillgängligheten. I
arbetsgruppen ingår företrädare för DHR, Ale fritid, föreningsrådet och sektor
service. För projektet har också en styrgrupp tillsatts. Avdelningen fastighet
och IT kommer också att ansvara för att Västra Götalandsregionens
tillgänglighetsdatabas (TD) uppdateras.
Funktionshinderperspektivet ska utifrån lagstiftning genomsyra all kommunal
verksamhet tvärsektoriellt. Förvaltningen ser också att möjlighet finns att också

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

arbeta in funktionshinderperspektivet i kommunens nya värdegrund som ska
arbetas fram för att tydliggöra allas lika rätt och lika värde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-06
Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun 2011-2014
Remissyttrande från det funktionshinderpolitiska rådet
Reviderad uppföljning av funktionshunderpolitisk plan - Ale för alla
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Robert Jansson (SD) tillstyrker för Sverigedemokraternas räkning Mikael
Berglunds (M) yrkande.
Dennis Ljunggren (S) gör följande ändringsyrkande för Socialdemokraternas
räkning:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt sektor
kommunstyrelse att revidera den funktionshinderpolitiskaplanen Ale för alla.
Sven Engdahl (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på
Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare Joachim Wever
Fastighetschef
Kanslichef
För kännedom

Samtliga sektorschefer
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.169
Datum: 2021-10-06
Utvecklingsledare Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Uppföljning funktionshinderpolitisk plan – Ale för alla
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den funktionshinderpolitiska
planen - Ale för alla ska upphöra att gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning
Den funktionshinderpolitiska planen som antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2011 ser
inte ut att ha efterlevts av kommunens nämnder och sektorer som det var avsett. Planen har
aldrig aktualiserats systematiskt och således heller inte följts upp systematiskt. Trots detta är
många mål uppnådda då funktionshinderperspektivet omhändertas av lagstiftning.
Det finns inga lagkrav att kommunerna ska ha en funktionshinderpolitisk plan.
Funktionshinderperspektivet bevakas däremot i lagar som till exempel plan och bygglagen,
diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen med flera. Det innebär att om
kommunen i sin verksamhetsplanering och -utövning följer gällande lagstiftning omhändertas
funktionshinderperspektivet. Initialt användes planen för fokus på att tillgänglighetsanpassa
kommunens lokaler och skärpa blicken mot funktionshinderperspektivet.
Kommunens verksamheter ska verka för ett tillgängligt samhälle för alla, beakta FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och utveckla samarbetet
med rådet för funktionshinderfrågor. Det finns ett pågående uppdrag till kommunstyrelsen att
förtydliga rådens roll och att en översyn görs av reglementen (KF § 35, 2021-01-25). I
samband med det kan det förtydligas hur en aktiv och meningsfull involvering kan ske.
Då det är kommunens skyldighet att åtgärda enkelt avhjälpta hinder har fastighetschefen
tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att under året ta fram ett utkast till direktiv för ett
projekt som ska förbättra tillgängligheten. I arbetsgruppen ingår företrädare för DHR, Ale
fritid, föreningsrådet och sektor service. För projektet har också en styrgrupp tillsatts.
Avdelningen fastighet och IT kommer också att ansvara för att Västra Götalandsregionens
tillgänglighetsdatabas (TD) uppdateras.
Funktionshinderperspektivet ska utifrån lagstiftning genomsyra all kommunal verksamhet
tvärsektoriellt. Förvaltningen ser också att möjlighet finns att också arbeta in

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(5)

funktionshinderperspektivet i kommunens nya värdegrund som ska arbetas fram för att
tydliggöra allas lika rätt och lika värde.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef SoU

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-06
Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun 2011-2014
Remissyttrande från det funktionshinderpolitiska rådet
Reviderad Uppföljning av funktionshinderpolitisk plan - Ale för alla
Beslutet skickas till:
För vidare hantering
Utvecklingsledare Joachim Wever
Fastighetschefen
Avdelningschef KoS
För kännedom
Samtliga sektorchefer

Ärendet
Den funktionshinderpolitiska planen - Ale för alla antogs av kommunfullmäktige den 28 mars
2011. Innan planen antogs hade ett tillgänglighetsprojekt genomförts för att skapa ett
tillgängligare samhälle i Ale kommun. I enlighet med den nationella handlingsplanen för
handikappolitiken, bildades i december 2005 en arbetsgrupp med en representant från varje
förvaltning och representanter från funktionshinderrörelsen i Ale kommun. Arbetsgruppens
uppdrag delades in i tre steg:
• Steg 1 var att inventera lokaler dit allmänheten har tillträde till och allmänna platser såsom
till exempel busshållplatser.
• Steg 2 var att ta fram förslag på åtgärder och kostnadsbedömningar.
• Steg 3 var att genomföra godkända åtgärder.
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Tillgänglighetsprojektet avslutades i december 2010 när alla enkelt avhjälpta hinder som
inventerades i steg 1 ansågs vara åtgärdade. Det visade sig dock senare efter påpekanden från
funktionshinderrörelsen och i remissyttrandet från det funktionshinderpolitiska rådet att inte
alla enkelt avhjälpta hinder åtgärdades, bland annat inte i simhallen i Skepplanda och omkring
kommunhuset i Alafors. Då det är kommunens skyldighet att åtgärda enkelt avhjälpta hinder
har fastighetschefen tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att under året ta fram ett utkast till
direktiv för ett projekt som ska förbättra tillgängligheten. Den funktionshinderpolitiska planen
”Ale för alla” har fått begränsat avtryck i kommunens och nämndernas årsredovisningar 2012
– 2017. Av 21 effektmål kan 13 anses vara uppnådda och 3 delvis uppnådda. Den
funktionshinderpolitiska planen har inte aktualiserats systematiskt och således heller inte
följts upp systematiskt. Trots detta är många mål uppnådda då funktionshinderperspektivet
omhändertas av lagstiftning. Funktionshinderperspektivet är idag skärpt i lagstiftning som
omhändertar detta perspektiv. Kommunen har ett lokalt ansvar för alla människors delaktighet
och lika möjligheter. Kommunens verksamheter ska verka för ett tillgängligt samhälle för alla
och beakta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns
ett pågående uppdrag till kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en översyn görs
av reglementen (KF § 35, 2021-01-25).
Ekonomisk bedömning
Avdelningen Fastighet och IT kommer att äska investeringsmedel för att förbättra
tillgängligheten i kommunens fastigheter.
Invånarperspektiv
Funktionshinderperspektivet omhändertas i nästan all annan lagstiftning inklusive grundlagen
som säger ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och
jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra
omständigheter som gäller den enskilde som person (RF 1 kap 2§ 5st)”. Kommunens
verksamheter ska verka för ett tillgängligt samhälle för alla och styrs därigenom också av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Den 13 december 2006 antog Förenta Nationernas (FN) generalförsamling konventionen om
mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Sveriges riksdag antog
konventionen och ett tilläggsprotokoll den 15 december 2008 och den 14 januari 2009 trädde
konventionen i kraft i Sverige. En stat som har antagit konventionen ansvarar för att
rättigheterna förverkligas på alla nivåer i samhället, nationellt, i regioner och landsting och i
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alla kommuner i landet. Landets lagar ska stämma överens med de krav som en konvention
ställer. Konventionens syfte är att se till att alla människor får lika möjligheter att ta del av
sina mänskliga rättigheter. Det finns inget lagkrav att kommunerna ska ha en
funktionshinderpolitisk plan. Funktionshinderperspektivet bevakas däremot i många lagar
som till exempel plan och bygglagen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen
med flera. Det innebär att om kommunen i sin verksamhetsutövning följer gällande
lagstiftning omhändertas funktionshinderperspektivet.
Remissyttrande
Funktionshinderpolitiska rådet lyfter i sitt remissyttrande till förvaltningen att man inte ser att
det funktionshinderperspektivet genomsyrar kommunens verksamhet trots att perspektivet
omhändertas av lagstiftning. Rådet påtalar också sin oro över att kunskapen i den kommunala
organisationen kring funktionsvarierades förutsättningar i samhället är bristfällig. Rådet
uttrycker också besvikelse över att inte alla anställda i Ale kommun har gått den kostnadsfria
”utbildningen i bemötande av personer med funktionsnedsättning” som finns tillgänglig på
vgr.se. Rådet påpekar också med all rätt att inte alla enkelt avhjälpta hinder var avhjälpta
2010. Som exempel nämns simhallen i Skepplanda där flera hinder inte har blivit åtgärdade.
Rådet poängterar slutligen att man ser vikten av en funktionshinderpolitisk plan och att den
således bör fortsätta finnas.
Samråd
Samråd har skett med Ale kommuns fastighetschef. Fastighetschefen har under det senaste
året haft två möten med företrädare för DHR, föreningsrådet och Ale fritid. DHR har påpekat
att det finns enkelt avhjälpta hinder i kommunens fastigheter, till exempel i kommunhuset i
Alafors och i simhallen. Eftersom det är kommunens skyldighet att åtgärda enkelt avhjälpta
hinder har fastighetschefen tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att under året ta fram ett
utkast till direktiv för ett projekt som ska förbättra tillgängligheten. I arbetsgruppen ingår
företrädare för DHR, Ale fritid, föreningsrådet och sektor service. För projektet har också en
styrgrupp tillsatts.
Under det kommande året ska inom projektets ramar tillgängligheten och enkelt avhjälpta
hinder kartläggas och en handlingsplan tas fram. Denna handlingsplan ska på sikt
synkroniseras med underhållsplanen.
Avdelningen fastighet och IT ska också ansvara för att Västra Götalandsregionens
tillgänglighetsdatabas (TD) uppdateras. TD är ett verktyg för att se till att personer med
funktionsnedsättningar kan avgöra om det är möjligt att självständigt besöka och använda en
lokal eller utemiljö. Den har senare utvecklats till ett verktyg för verksamheter och
fastighetsägare för att kunna följa tillgängligheten över tid och se vilka åtgärder som måste
göras. I TD finns information om hur hela verksamheten ser ut, exempelvis parkeringen,
entrén, mötesrummet eller konsertlokalen. Även toaletter, receptionsdiskar och hissar
beskrivs.
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Beslutets genomförande
Det finns ett pågående uppdrag till kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en
översyn görs av reglementen (KF § 35, 2021-01-25). I samband med det kan det förtydligas
hur en aktiv och meningsfull involvering av det funktionshinderpolitiska rådet kan ske.
Avdelningen Fastighet och IT ansvarar för att tillgängligheten i kommunala fastigheter
förbättras och att Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas uppdateras.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att den funktionshinderpolitiska planen som antogs av
kommunfullmäktige den 28 mars 2011 inte har efterlevts av kommunens nämnder och
sektorer som det var avsett. Planen har aldrig aktualiserats systematiskt och således heller inte
följts upp systematiskt. Trots detta är många mål som planen satte uppnådda då
funktionshinderperspektivet omhändertas av lagstiftning oavsett kommunens ambition. Det
finns inga lagkrav att kommunerna ska ha en funktionshinderpolitisk plan.
Funktionshinderperspektivet bevakas däremot i många lagar som till exempel plan och
bygglagen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen med flera. Initialt var
planens betydelse större för att tillgänglighetsanpassa kommunens lokaler och skärpa blicken
mot funktionshinderperspektivet. Kommunen har ett lokalt ansvar för alla människors
delaktighet och lika möjligheter. Kommunens verksamheter ska verka för ett tillgängligt
samhälle för alla och beakta FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Det finns ett pågående uppdrag till kommunstyrelsen att förtydliga
rådens roll och att en översyn görs av reglementen (KF § 35, 2021-01-25). I samband med det
kan det förtydligas hur en aktiv och meningsfull involvering kan ske. Förvaltningen bedömer
att detta skulle kunna utveckla rådets betydelse vidare och skapa en bredare plattform för
rådets perspektiv och dialogforum för olika frågor ytterligare. Eftersom det är kommunens
skyldighet att åtgärda enkelt avhjälpta hinder har fastighetschefen tillsatt en arbetsgrupp med
uppdraget att under året ta fram ett utkast till direktiv för ett projekt som ska förbättra
tillgängligheten. Det initiativet bedömer förvaltningen är en god väg mot att enkelt avhjälpta
hinder ska vara avhjälpta. Sammantaget bedömer förvaltningen att då kommunen i sin
verksamhetsplanering och -utövning har att följa gällande lagstiftning, vilka omhändertar
funktionshinderperspektivet, saknas skäl för en särskild plan för funktionshindrade.
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Ale för alla

– Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun 2011–2014
Antagen av kommunfullmäktige i Ale kommun
den 28 mars 2011

Förord
Beslut i kommunfullmäktige den 28 mars, 2011:
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun. Planen ”Ale för alla” ersätter ”Handikapplan – för delaktighet och jämlikhet” som antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 1998 och som reviderades av vård- och
omsorgsnämnden den 2 februari 2002.
Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, ”Ale för alla”, gäller
från och med 1 maj, 2011 och till och med 31 december, 2014.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med nämnderna
ansvara för uppföljning av den funktionshinderpolitiska planen och
resultatet redovisas i årsredovisningen samt att en ny reviderad plan
för nästa planperiod tas fram under 2014.

Ale för alla
Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun 2011–2014 baserad
på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Grunden för denna plan finns i den nationella handlingsplanen för
handikappolitiken och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Denna skrift kan också beställas i punktskrift,
i storstil, som Word-fil och som Daisy-bok.
Kontakta Medborgarkontoret på Ale Torg
i Nödinge för mer information.
Telefon växel 0303 33 00 00.
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1 Bakgrund
1.1 Konventionen
Den 13 december 2006 antog Förenta Nationernas (FN) generalförsamling en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Äldre- och folkhälsoministern Maria
Larsson skrev under konventionen för den svenska regeringen den
30 mars 2007 i New York. Sveriges riksdag antog konventionen
och ett tilläggsprotokoll den 15 december 2008 och den 14 januari
2009 trädde konventionen i kraft i Sverige.
En stat som har antagit konventionen ansvarar för att rättigheterna förverkligas på alla nivåer i samhället, nationellt, i regioner och
landsting och i alla kommuner i landet. Landets lagar ska stämma
överens med de krav som en konvention ställer.
Konventionens syfte är att se till att alla människor får lika möjligheter att ta del av sina mänskliga rättigheter.
1.2 Konventionens innehåll
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning består av ett förord som inte är lagligen bindande. Artiklarna
1–4 är konventionens hörnstenar som beskriver grundläggande
principer om att vi trots olikheter och olika förutsättningar är lika
mycket värda och har samma rätt att själva välja hur vi vill leva. Det
betyder att ingen ska diskrimineras och att alla ska ges lika möjligheter att delta i samhället. Artiklarna 5–30 är rättighetsartiklar och
artiklarna 31–50 är procedurregler. De reglerar hur konventionen
ska genomföras, följas upp och övervakas.
Konventionen innebär inga nya rättigheter utan förtydligar att de
mänskliga rättigheterna också gäller personer med funktionsnedsättning. Konventionen gör synlig vilka rättigheter som finns, bland
annat rätten till hälsa, arbete, fritid, lag och rätt, utbildning och
privatliv.
1.3 Nationella handlingsplanen
Riksdagen antog den 31 maj 2000 den nationella handlingsplanen
för handikappolitiken, kallad ”Från patient till medborgare”. Målet
för den nationella handikappolitiken är ett samhälle som gör det
möjligt för människor med funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Handlingsplanen slår fast att en person med
funktionshinder inte ska betraktas som ”ett föremål för särskilda
3
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åtgärder” utan ska ses som en medborgare med lika rätt och lika
möjligheter att bestämma över sitt liv och få sina önskningar respekterade.
1.4 Kommunens handikapplan
Kommunfullmäktige i Ale fastställde den 30 mars 1998 ”Handikapplan – för delaktighet och jämlikhet”. Planen reviderades av vårdoch omsorgsnämnden den 2 september 2002. Den 28 augusti 2007
beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att planen ska revideras.
En arbetsgrupp med representanter från funktionshinderrörelsen,
vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen,
utbildnings- och kulturförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen,
tekniska förvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning har
arbetat fram en ny funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun,
”Ale för alla”. Planen bygger på Konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Remissorgan var alla kommunens nämnder, Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, Alebyggen, Hyresgästföreningen, pensionärsföreningar samt funktionshinderorganisationerna i Ale kommun. Rådet för Funktionshinderfrågor var
arbetsgruppens referensgrupp.
1.5 Tillgänglighetsprojektet
För att skapa ett tillgängligare samhälle i Ale kommun, i enlighet
med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, bildades
i december 2005 en arbetsgrupp med en representant från varje
förvaltning och representanter från funktionshinderrörelsen i Ale
kommun. Arbetsgruppens uppdrag delades in i tre steg:
• Steg 1 var att inventera lokaler dit allmänheten har tillträde till
och allmänna platser såsom till exempel busshållplatser.
• Steg 2 var att ta fram förslag på åtgärder och kostnadsbedömningar.
• Steg 3 var att genomföra godkända åtgärder.
Tillgänglighetsprojektet avslutades i december 2010 när alla enkelt
avhjälpta hinder som inventerades i steg 1 var åtgärdade.
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2 Inledning
2.1 Syfte
Det övergripande syftet med planen ”Ale för alla” är att skapa
förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att på lika
villkor som andra delta i samhällslivet. Funktionshinderfrågor ska
beaktas i all kommunal planering och den verksamhet som bedrivs.
Den funktionshinderpolitiska planen ska vara ett instrument för
verksamhetsplaneringen inom alla nämnder.
2.2 Begreppsförklaringar
Ordet handikapp har på senare tid ersatts av begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av olika orsaker. De kan bland annat vara
fysiska, psykiska, begåvningsmässiga eller sensoriska begränsningar
av en persons funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan vara
medfödda eller ha uppstått efter olyckor eller sjukdomar.
Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen.
En funktionsnedsättning kan bli mer eller mindre funktionshindrande, beroende på den miljö man befinner sig i. Här kan det
handla om brister i tillgänglighet, information, allmänna kommunikationsmedel, möjligheten till arbete och studier och så vidare. Det
är bristerna i miljön som skapar funktionshinder.
2.3 Alla nämnders ansvar
Denna funktionshinderpolitiska plan gäller för alla nämnder i Ale
kommun. Funktionshinderfrågor berör kommunens alla verksamheter. Varje nämnd har ett helhetsansvar inom sitt verksamhetsområde. Funktionshinderaspekten ska vara en naturlig och integrerad
del av det vardagliga arbetet. Utgångspunkten ska vara att man
söker generella lösningar så att alla kommuninvånare kan ta del av
verksamheten.
2.4 Införande och genomförande av planen
Kommunfullmäktige fastställer som högsta beslutande organ den
funktionshinderpolitiska planen och kommunstyrelsen har ansvaret
för att planen efterlevs och genomförs av varje nämnd.
Nämnderna ska på ett systematiskt sätt arbeta in funktionshinderpolitiska mål i sina nämnd- och verksamhetsplaner. Varje nämnd
5
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ska årligen bestämma hur man ska förbättra delaktigheten och
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Planen ska
ingå som en del av den ordinarie verksamhetsplanen och resultatet
redovisas i årsredovisningen.
2.5 Uppföljning av planen
Varje nämnd har ett ansvar för att årligen och i samband med årsbokslutet följa upp sin verksamhet ur ett funktionshinderperspektiv.
Funktionshinderpolitiska delmål i mål- och budgetdokumenten ska
följas upp i varje nämnd och centralt i kommunens bokslut.
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3 Ale för alla
3.1 Planens upplägg
Konventionens rättighetsartiklar återges i kapitlen 4–9. I varje kapitel anges Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål och
konkreta effektmål för planperioden. I en bilaga till planen finns ett
antal frågor som förtydligar planens inriktningsmål.
Inriktningsmålen anger med utgångspunkt i konventionen vad vi
vill uppnå. Inriktningsmålen är allmänt formulerade och inte tidsbestämda. De anger vilka områden vi för närvarande vill rikta in
vår funktionshinderpolitiska verksamhet på. Här sker en prioritering av vissa områden. Att ett område prioriteras framför ett annat
innebär inte att verksamheten inom andra områden som beskrivs i
konventionens rättighetsartiklar ska tas bort eller tillåtas bli sämre.
När målet har uppnåtts inom ett prioriterat område bör det i nästa
planperiod bytas ut mot något annat område som behöver stärkas.
Effektmålen anger vilka effekter eller resultat vi vill uppnå. Effektmålen är konkreta, mätbara, tidsbestämda och realistiska. Effektmålen anknyter till inriktningsmålen så att man genom att avläsa
resultaten i de kortsiktiga effektmålen kan avläsa huruvida de mer
långsiktiga inriktningsmålen är på väg att uppfyllas.
3.2 Inflytande i Ale
Alla människor är lika inför och enligt lagen och utan någon diskriminering berättigade till lika skydd och lika förmåner enligt lagen.
Människor får inte diskrimineras på grund av funktionsnedsättning
och anpassningar i samhället ska göras så att de kan leva som andra.
(artikel 5, jämlikhet och icke-diskriminering)
Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning utsätts ofta för
dubbel diskriminering. Kommunens verksamheter ska därför vidta
åtgärder för att säkerställa att de får alla mänskliga rättigheter. (artikel 6, kvinnor med funktionsnedsättning)
Barn med funktionsnedsättningar ska få samma rättigheter som
andra barn och ska fritt kunna uttrycka sina åsikter i frågor som rör
dem. De ska få stöd i att göra det och man ska tänka på deras ålder
när man lyssnar på vad de säger. (artikel 7, barn med funktionsnedsättning)
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Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och
fullt ut delta på alla områden. Det måste vara möjligt för alla att få
tillgång till byggnader, till transporter, till information och kommunikation och till alla tjänster som är tillgängliga för allmänheten.
(artikel 9, tillgänglighet)
Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för
sitt privatliv precis som andra. (artikel 17, skydd för den personliga
integriteten)
Personer med funktionsnedsättning kan flytta, själva välja var de ska
bo och var de ska vara medborgare. (artikel 18, rätt till fri rörlighet
och till ett medborgarskap)
Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att säga och
tycka vad de vill. Information från samhället ska finnas som teckenspråk, i punktskrift, som stor stil, inläst på ljudfil eller på andra sätt
som personer med funktionsnedsättning själva har valt. (artikel 21,
yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information)
Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med i politiken
på samma sätt som andra. (artikel 29, deltagande i det politiska och
offentliga livet)

Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:
a) Ale Kommun ska skaffa sig förutsättningar att snabbt och
utan extra kostnader för individen kunna ge personer med funktionsnedsättning information som är avsedd för allmänheten i
tillgängligt format och teknologianpassad för olika funktionsnedsättningar.
b) Ale kommuns webbplatser ska vara tillgängliga för alla.
c) Ale Kommun ska se till att vallokaler, valanordningar och valmaterial är ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att förstå och att
använda.
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Effektmål för planperioden:
• De informationsansvariga i varje nämnd ska ha kunskap om var
man kan beställa tillgänglig information som till exempel punktskrift eller Daisy.
• Nämndens webbplatser ska uppfylla den standard som gäller
för tillgänglighet på webben enligt W3C och WAI för att möjliggöra för människor med funktionsnedsättning att uppfatta,
förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till
webben.
3.3 Hållbart i Ale
Den sociala dimensionen i en hållbar utveckling har sin grund i
människors lika värde. Det är viktigt att fler får kunskap om personer med funktionsnedsättning och visar respekt för dem. Stereotypa
uppfattningar och fördomar om människor med funktionsnedsättning ska bekämpas. (artikel 8, medvetandegörande om situationen
för personer med funktionsnedsättning)
Varje människa har rätt till livet och det ska säkerställas att människor med funktionsnedsättning får denna rätt på samma villkor som
andra. (artikel 10, rätten till liv)
Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:
d) Nämnderna ska se till att medborgare, näringsliv, den egna
organisationen, med flera, får ökad kunskap och medvetenhet om
levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning för
att förbättra bemötandet och för att möjliggöra delaktighet och
jämlikhet.
e) Skolorna i Ale ska öka elevernas kunskaper om personer med
funktionsnedsättning och deras livsvillkor.

9
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Effektmål för planperioden:
• Ale kommun ska återkommande anordna seminarier för att öka
kunskap och medvetenhet om levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning.
• Alla medarbetare i Ale kommun ska genomföra Västra Götalandsregionens utbildning i ”bemötande av personer med funktionshinder”. Utbildningen kan genomföras på Internet och tar
cirka en timma.
3.4 Bo i Ale
Samhället måste vara tillgängligt för människor med funktionsnedsättning. Hus, vägar, bilar, skolor, vårdcentraler och andra lokaler
med vårdverksamhet, arbetsplatser och liknande ska vara tillgängliga. (artikel 9, tillgänglighet)
Information och service ska vara tillgänglig och de som ger service
till allmänheten ska tänka på att den också är tillgänglig för personer
med olika slags funktionsnedsättning. (artikel 9, tillgänglighet)
Hus som är till för alla ska ha lättläst information och information i
punktskrift. (artikel 9, tillgänglighet)
Personer med funktionsnedsättning ska kunna välja var de vill bo
och vem eller vilka de vill leva med. De ska inte vara tvungna att bo
i särskilda bostäder. (artikel 19, rätt att leva ett eget liv och vara med
i samhället)
Personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig på det sätt
de vill och när de vill. (artikel 20, personlig rörlighet)
Det ska finnas bra hjälpmedel och stöd och service, till ett pris som
personerna kan betala. Det ska finnas utbildning i att röra sig för
personer med funktionsnedsättning och deras personal. (artikel 20)
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Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:
f) Ale kommun ska säkerställa tillgängligheten för alla medborgare och funktionshinderaspekten ska finnas med från början vid
all fysisk planering.
g) Befintliga lokaler ska anpassas i enlighet med Västra Götalandsregionens ”Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet”.
h) Ale kommun ska vid nybyggnad av offentliga lokaler se till att
miljön görs tillgänglig och är användbar för alla.
i) Ale kommun ska verka för att kollektivtrafiken ska vara anpassad för alla människor. Utvecklingen av kollektivtrafiken ska utgå
från ett helhetsperspektiv.
j) Ale kommun ska verka för att personer som har rätt till färdtjänst reser på lika villkor inom hela Västtrafiks trafikområde.
Effektmål för planperioden:
• Ale kommun ska ha tillgängliga möteslokaler med bland annat
hörslinga i varje tätort.
• Ale kommuns offentliga lokaler ska vara dokumenterade i Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.
• Ale kommuns lokaler ska ha bra tillgänglighet också vintertid.
• I översikts- och detaljplanearbetet ska samtal med remissinstans
ske minst en gång om året (till exempel kan man bjuda in Rådet
för Funktionshinderfrågor till handläggargruppen för samhällsutveckling (HSU).
• Tillgängligheten ska följas upp årligen för att se hur lokaler dit
allmänheten har tillträde till och allmänna platser, återvinningsstationer och busshållplatser fungerar för människor med funktionsnedsättning.
• Information om kraven på tillgänglighet utifrån Plan- och bygglagen och riktlinjer för tillgänglighet ska ges tidigt i bygglovsprocessen.
• Alla nya gång- och cykelvägar ska vara tillgänglighetsanpassade.

11
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3.5 Verka i Ale
Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete som andra.
De ska få lön och kunna leva på sitt arbete. De ska kunna arbeta på
arbetsplatser där andra arbetar och som är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning (artikel 27, arbete och sysselsättning).
Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:
k) Ale kommun ska vara en förebild i att anställa personer med
funktionsnedsättningar.
l) Kommunen ska arbeta för att fler personer med funktionsnedsättningar ges förutsättningar till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.
m) Kommunen ska fortsätta att utveckla sitt samarbete med näringslivet i kommunen för att finna och skapa arbete för personer
med funktionsnedsättning.

Effektmål för planperioden:
• Varje sektor ska identifiera jobb som kan utföras av människor
med funktionsnedsättning, med eller utan arbetshandledare.
Information om arbetssättet med att anställa arbetshandledare
som kan ta med sig personer med olika funktionsnedsättningar
ska ges alla arbetsledare i kommunen till exempel på en chefsfrukost.
• För att öka integrering och mångfald på kommunens arbetsplatser ska varje sektor prova lediga tjänster utifrån om en person
med funktionsnedsättning kan ta arbetet, om inte, kan en arbetshandledare anställas som kan ta med en person med en
funktionsnedsättning på arbetet. Alternativt kan arbetsuppgiften
utföras av en grupp personer med funktionsnedsättningar som
tillsammans med en arbetshandledare ansvarar för att jobbet
blir gjort.
• Ett antal sommarjobb ska reserveras till ungdomar med funktionsnedsättning.
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3.6 Lära i Ale
Personer med funktionsnedsättning ska få utbildning som andra.
Det ska finnas alla olika slags utbildningar både för barn och vuxna,
så att de inte diskrimineras (artikel 24, utbildning).
Personer med funktionsnedsättning ska få stöd så att de kan gå på
samma utbildning som andra och att de kan lära sig sådant som gör
att de kan vara med i samhället (artikel 24).
Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:
n) Ale kommun ska se till att skolans fysiska utformning, undervisning och verksamhetsmässiga innehåll ska vara tillgänglig för
alla och utgår från elevers olika förutsättningar.
o) Biblioteken ska tillhandahålla anpassade medier.

Effektmål för planperioden:
• Alla lokaler där skol-, förskole- och fritidsverksamhet bedrivs
ska vara tillgängliga i enlighet med Västra Götalandsregionens
riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.
• Biblioteken ska ha anpassade medier för studier och stimulans
som till exempel ljudböcker, böcker med stor stil, lättlästa böcker, punktskriftsböcker och taktila böcker.
• Talsyntes ska vara installerat på skolornas och bibliotekens datorer.
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3.7 Leva i Ale
Personer med funktionsnedsättning ska ges säkerhet och skydd när
det är krig, naturkatastrof eller liknande. (artikel 11, risksituationer
och humanitära nödlägen)
Alla lagar ska gälla personer med funktionsnedsättning på samma
sätt som andra. De ska ha samma möjlighet att kunna kontrollera
sin ekonomi. Ingen ska kunna ta något från en person med funktionsnedsättning. (artikel 12, likhet inför lagen)
Personer med funktionsnedsättning har rätt att få hjälp av en domstol som andra. (artikel 13, tillgång till rättssystemet)
Personer med funktionsnedsättning har rätt till frihet och personlig
säkerhet som andra. (artikel 14, frihet och personlig säkerhet)
Ingen får plågas eller bli behandlad eller straffad på ett grymt sätt.
(artikel 15, rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning)
Ingen ska använda våld mot eller tvinga en person med funktionsnedsättning till något. Personer med funktionsnedsättning och deras
familjer och personal ska få stöd, information och utbildning om
hur man gör för att slippa våld och bli tvingad till att göra något.
(artikel 16, rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp)
Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett privatliv. Ingen
får göra något som personen eller familjen inte vill. (artikel 22, respekt för privatlivet)
Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras när det
gäller äktenskap, familj, att vara förälder och vara tillsammans med
någon, på samma sätt som andra. (artikel 23, respekt för hem och
familj)
Kvinnor och män med funktionsnedsättning har rätt att vara så
friska som möjligt utan att diskrimineras och ska få samma hälsooch sjukvård och träning som andra. Personal i sjukvården ska ge
Ale för alla – Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun 2011–2014
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lika bra vård till personer med funktionsnedsättning som till andra.
(artikel 25, hälsa)
Personer med funktionsnedsättning ska få träning (habilitering och
rehabilitering) så att de kan klara sig själva så mycket som möjligt.
De ska själva bestämma om de vill ha det. Träningen ska finnas så
nära de bor som möjligt. Det ska finnas hjälpmedel och teknik som
passar personer med funktionsnedsättning i deras habilitering och
rehabilitering. (artikel 26, habilitering och rehabilitering)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer har rätt till
ett bra liv. Det betyder tillräckligt med mat, kläder och en bra bostad. Det ska finnas planer för bostäder till personer med funktionsnedsättning. (artikel 28, tillfredställande levnadsstandard och social
trygghet)

Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:
p) Ale kommun ska medverka till att personer med funktionsnedsättning har goda bostäder och livsvillkor.
q) Ale kommun ska på ett tydligt och bra sätt ge information om
vilket stöd och vilken service människor med funktionsnedsättning har rätt till enligt olika lagar för att kunna leva som andra i
samhället.
r) Kommunen ska hos sina medarbetare öka kunskapen om våld
i nära relationer och den dubbla utsattheten som det kan innebära
för personer med funktionsnedsättning.

Effektmål för planperioden:
• Nämnderna ska aktivt informera invånarna om deras rättigheter
till stöd och service.
• Alla medarbetare i Ale kommun som arbetar med personer med
olika funktionsnedsättningar ska utbildas om våld i nära relationer och den speciella utsatthet det kan innebära för dem.
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3.8 Skapa i Ale
Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till service hemma
och stöd för att kunna vara med i samhället. (artikel 19, rätt att leva
självständigt och att delta i samhället)
Service och platser som är till för alla ska vara tillgängliga även för
personer med funktionsnedsättning. (artikel 19)
Det ska finnas service, till exempel ledsagare och olika slags tolkar,
i hus som är till för alla. Alla som ger service ska få utbildning om
tillgänglighet. (artikel 9, tillgänglighet)
Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att
ta del av kultur. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängliga. Platser
där kultur finns, till exempel teatrar, museer, biografer, bibliotek
och turistbyråer ska vara tillgängliga. Personer med funktionsnedsättning ska själva kunna vara med i kultur, till exempel spela teater
eller arbeta med konst. (artikel 30, deltagande i kulturliv, rekreation,
fritidsverksamhet och idrott)
Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med på idrott
som är till för personer med funktionsnedsättning. Det ska finnas
idrottsplatser, platser för turister och för semester för personer med
funktionsnedsättning. De ska få service av dem som har ansvar för
och arbetar med turism, fritid och idrott. (artikel 30)
Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:
s) Ale kommun ska se till att personer med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor. Ale kommuns offentliga
lokaler och turistmål ska finnas dokumenterade i västsvenska
turistrådets databas och Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.
t) Alla lekplatser i Ale kommun ska vara tillgängliga och användbara för både föräldrar och barn med funktionsnedsättning.
u) De fritidsaktiviteter som kommunen anordnar ska i möjligaste
mån vara tillgängliga för alla i Ale.
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Effektmål för planperioden:
• Ale kommun ska ha minst en tillgänglig lekplats i varje ort. Där
ska det finnas anpassade lekredskap som alla kan använda.
• Varje sektor ser till att de arrangemang man ansvarar för, läggs
in i Västsvenska turistrådets databas som är kopplad till Västra
Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.
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4 Lagar och regler som berör
tillgänglighet och jämlikhet
Det finns lagar och regler som berör tillgänglighet och arbetet att
skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga och jämlika.
Regeringsformen
I regeringsformen, som är en av de fyra grundlagarna, står att det
allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom
samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och
familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska
kunna uppnå delaktighet och jämlikhet samt motverka diskriminering.
Kommunallagen
Kommunallagen slår fast att kommuner och landsting ska behandla
sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Lagen ställer även krav på att förtroendevalda med funktionsnedsättning ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma
villkor som andra förtroendevalda.
Plan- och bygglagen, PBL
I plan- och bygglagen ställs övergripande krav på bebyggelsemiljön.
Lagen säger att inom områden med sammanhållen bebyggelse ska
miljön utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda området.
Enkelt avhjälpta hinder
Plan- och bygglagen ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder mot
tillgänglighet ska undanröjas. Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller såväl statliga
myndigheter som kommuner, landsting och privata mark- och lokalägare. Boverket har tagit fram föreskrifter om vad det innebär.
Arbetsmiljölagen
Lagen betonar bland annat att arbetsförhållandena ska anpassas till
människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.
Lagen om offentlig upphandling
Lagen gäller vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor
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och tjänster samt av byggkoncessioner.
I lagen står att tekniska specifikationer bör göras med hänsyn till
kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder
eller utformning med tanke på samtliga användares behov.
Vallagen
En kommun måste använda en vallokal som är tillgänglig för väljare
med fysiskt funktionsnedsättning. Undantag får bara ske om kommunen inte kan använda en lokal som är tillgänglig. Om kommunen
planerar att använda en otillgänglig lokal måste det ske i samråd
med länsstyrelsen innan beslut tas.
Skollagen
Skollagen säger att utbildningen ska ta hänsyn till elever med behov
av särskilt stöd.
Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen säger bland annat att socialnämnden ska arbeta
för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sina liv får möjlighet att delta i samhällets
gemenskap och leva som andra.
Diskrimineringslagen
Från 1 januari, 2009 gäller en ny samlad diskrimineringslag. Funktionsnedsättning är en av diskrimineringsgrunderna. Lagen gäller
bland annat inom områdena arbetslivet, utbildning, offentlig anställning, allmän sammankomst och offentlig tillställning, bostäder samt
socialtjänst.
Bibliotekslagen
Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland
annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
Lagen om färdtjänst
Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter
19
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att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Lagen om riksfärdtjänst
Tillstånd skall meddelas om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna
kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
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Funktionshinderorganisationer
i Ale kommun
Kontaktinformation finns bland annat i föreningsregistret på Ale
kommuns hemsida: http://ale.se/uppleva-och-gora/foreningar/
foreningsregister.html
Ale Demensförening
http://www.aledemens.se/
DHR Ale – (Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet) Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
http://www.dhr.se/ale
FUB i Ale
http://www.ale.fub.se/
Hjärt-/lungsjuka i Ale och Kungälv
http://www.hjart-lung.se/LocalAssociation.asp?nodeid=31212
Kungälv/Ale diabetesförening
http://www.diabetes.se/Templates/LocalOrganization____2394.aspx
Reumatikerföreningen Ale
http://www.ale.reumatikerforbundet.org/start.asp?sida=3696
Synskadades Förening i Ale
http://www.srfriks.org/Kontakt/Lokalforeningar-och-distrikt/
SRF-Alvsborg/
					
Rådet för funktionshinderfrågor, sekreterare
telefon växel 0303-330 000
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Bilaga
Frågor som förtydliga inriktningsmålen i den funktionshinderpolitiska planen ”Ale för alla”.
Inflytande i Ale
1. Hur uppmärksammas behovet av tillgänglig information i kommunens nämnder och i kommunikationspolicyn?
2. Är informationen tillgänglig för människor med olika funktionsnedsättningar, till exempel i punktskrift eller som ljudfil?
3. Hur tar man vid behov fram tillgänglig information?
4. Finns information tillgänglig i lättläst form?
5. Kan nämndens webbplatser användas av människor med olika
funktionsnedsättningar?
6. Är vallokalerna tillgängliga för människor med olika funktionsnedsättningar?
7. Har människor med funktionsnedsättning informerats om att
man har möjlighet att använda sig av bud vid allmänna val?
Hållbart i Ale
1. Hur beaktas funktionshinderaspekter i nämndens beslutsprocesser?
2. Hur hämtar nämnden in information och kunskap från personer
med funktionsnedsättning och hur förs det ut till medarbetarna?
3. Vad gör nämnden för att öka medarbetarnas kunskap om funktionsnedsättning och hur man kan undvika funktionshinder?
4. Vilken utbildning/fortbildning som berör funktionshinderaspekter ges till nämnden och dess personal och till rådet för funktionshinderfrågor?
5. I vilken omfattning förekommer fortbildningsinsatser om bemötande? Hur används funktionshinderorganisationer och rådet för
funktionshinderfrågor som resurs vid dessa utbildningstillfällen?
Bo i Ale
1. Är nämndens lokaler och verksamheter inventerade utifrån tillgänglig- hetsaspekter i vid bemärkelse?
2. Finns information om tillgängligheten till våra lokaler i Västra
Götalands tillgänglighetsdatabas?
3. Vem ansvarar för uppdateringen av information i tillgänglighetsdatabasen?
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4. Är samtliga av nämndens lokaler som riktar sig till allmänheten
tillgängliga?
5. Finns skyltning så att personer med funktionsnedsättning kan
orientera sig till och i lokalerna?
6. Sker alla möten i lokaler som är tillgängliga för personer med rörelsehinder och som är anpassade för personer med synskador och
utrustade med fungerande hörselslingor?
7. Tar man hänsyn till personer med funktionsnedsättning i kommunens utvecklingsplaner?
8. Hur kontrolleras att plan- och bygglagens krav på tillgänglighet
vid nybyggnation i kommunen följs?
Verka i Ale
1. Vad gör nämnden för att stimulera att människor med funktionsnedsättning får anställning i den egna förvaltningen?
2. Har nämnden identifierat jobb som skulle kunna erbjudas personer med funktionsnedsättning, alternativt att en arbetshandledare
som kan göra jobbet anställs och att den personen har med sig en
eller flera personer med funktionsnedsättningar som tillsammans
ansvarar för att göra jobbet.
3. Har nämnden lämpliga feriearbeten som kan erbjudas till ungdomar med funktionsnedsättningar? Kan nämnden skapa sådana
uppdrag?
4. Vad gör nämnden för att öka allmänhetens och den egna personalens kunskaper om människor med funktionsnedsättning i syfte
att göra arbetsplatsen lämplig för att någon med funktionsnedsättning kan arbeta där?
5. Vilka anpassningsåtgärder behöver göras för att det ska bli möjligt att anställa fler personer med funktionsnedsättning?
6. Hur kan nämnden bidra till att förändra attityder hos privata
arbetsgivare?
Lära i Ale
1. Hur beaktas elever i behov av särskilt stöd i verksamhetens planer?
2. Finns åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd?
3. Är skolor och skolgårdar tillgängliga för alla?
4. Finns någon plan för att tillgänglighetsanpassa förskolor och
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skolor inom nämndens område?
5. Har biblioteken ett varierat utbud av anpassade medier?
Leva i Ale
1. Har nämnden en god planering för att tillgodose de behov av
bostäder, arbeten med mera som människor med funktionsnedsättningar har?
2. Verkställs biståndsbeslut inom rimlig tid?
3. På vilket sätt ges information om vilka stöd- och serviceinsatser
personer med funktionsnedsättning kan få?
4. Är informationen om den service som kommunen ger enkel att
förstå?
5. Erbjuder nämnden människor med funktionsnedsättning och deras familjer information om hur de kan skydda sig mot övergrepp?
Skapa i Ale
1. Hur annonseras evenemang och aktiviteter? Är informationen
tillgänglig?
2. Sker verksamheten i tillgängliga lokaler?
3. Finns ett varierat utbud för personer med olika funktionsnedsättningar?
4. Är kommunens lekplatser tillgängliga för alla?
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Ale kommun, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors
0303 33 00 00
www.ale.se

Ale för alla Funktionshinderrådets medlemsåsikter på skrivelsen

Konsekvens av en del av förslagen och en hel del andra åsikter.
Konsekvens:
Sättet som J.W. har skrivit att vi i rådet skall användas för att kontrollera att
kommunen följer lagarna gör att vi hamnar i en ”gisslansituation” gentemot
kommunen. Ex. Ni har ju inte protesterat och det ger som resultat att det då är
ok… Kommunen skall ha en tillgänglighetskonsult som gör detta arbete.

Ett påpekande: Tillgänglighetslagen är ett helt paket. Inte något som man bara kan
plocka delar av. Ex rörelsehinder, syn och hörselnedsättning, allergier och
kognitiva nedsättningar

Planen skall tas bort för att den inte följs fullt ut av kommunen och dess politiker
samt tjänstemän? Orsaken skall vara att den inte behövs då alla mål uppfylls när
alla lagar och förordningar följs. Tyvärr så visar ju den urusla uppfyllnadsgraden att
lagarna inte följs i kommunen och att ”Ale för alla” är än viktigare nu än när den
skrevs.
Nu så tänker man i stället att Rådet skall se till så att lagarna följ? Är det vår
uppgift? Får vi betalt för det? Ansvarsfrihet för oss? Vi kan ju missa något. Vi är
inte ett beslutande organ.

21 inriktningsmål och 13 av dessa är uppfyllda. Det är ett extremt dåligt resultat
då alla 21 inriktningsmål hade varit uppfyllda om alla lagar följts fullt ut.
Hur många av målen som var uppfyllda 2010 är inte uppfyllda idag?
Har några blivit ouppfyllda under resans gång?
Vilka har uppfyllts och vilka har försvunnit? Exempel önskas.

Här kommer lite exempel på varför vi är oroliga:
Hög politiker erkänner att han inte kan något om tillgänglighet. Det här är mycket
oroande för alla med minsta lilla funktionshinder, barnvagnsförare och
kommunens framtid.
Tjänsteman på kultur och fritid tror att det kan röra sig om lite ramper och sånt för
evenemang när det gäller tillgänglighet som de ansvarar för…
Det har byggts och byggs en del i kommunen… Ett exempel är Handelsplats
Älvängen med extrema lutningar på parkeringen och avsaknad av dörröppnare till
tunga dörrar som behöver dörröppnare. Gamla ICA-tomten i Älvängen som från
början var farlig, lite bättre nu när en del har fixats efter påpekande från oss.
Nödinge centrum och en hel del andra publika byggnader och platser där de
befintliga lagar som fanns då byggnaderna eller platserna byggdes/gjordes i
ordning ej har följts utan åtgärder från kommunen. Lätt avhjälpta hinder gäller
inte längre enbart kommun, landsting/regioner och stat sedan 1/1 2010.
Utbildningen om tillgänglighet som finns på nätet, ja vi är medvetna om att den
inte kunde nås under en tid men den är numera åtkomlig igen. Boverkets
hemsida.
Det är faktiskt mer eller mindre en skandal att alla ”gamla” anställda fortfarande
inte har gått den utbildningen som är gratis och att ALLA nyanställda inte har fått
den som en obligatorisk. Den finns tillgänglig för er på VGRs hemsida. (Det skulle
verkligen underlätta för alla om åtminstone alla nya inom hemtjänst fick se den
som ett diskussionsunderlag som en del av deras introduktion, vi tror att det skulle
underlätta för alla och ge en förförståelse som alla kanske inte har.)
Ännu ett påpekande. S2 Fpl 2011. Där står att alla enkelt avhjälpta hinder var klara
2010. Det stämmer inte. Tillexempel så undantogs Skepplanda Simhall då den var
planerad att rivas/renoveras och att den då inte behövde vara med… Den är kvar
och i stort sett inga av de enkelt avhjälpta hindren är åtgärdade.

Funktionshinderrådets medlemsorganisationer genom Pia-Lotta R. Lagerlöf DHR
0707333472

Funktionshinderpolitisk plan ”Ale för alla”
– en utvärdering
Sammanfattning
Den funktionshinderpolitiska planen ”Ale för alla” har fått lite avtryck i kommunens och
nämndernas årsredovisningar 2012 – 2017. Av 21 effektmål kan 13 anses vara uppnådda och 3
delvis uppnådda.
Det finns till synes inga lagkrav att kommunerna ska ha en funktionshinderpolitisk plan.
Funktionshinderperspektivet bevakas däremot i många lagar som till exempel plan och bygglagen,
diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen med många flera. Det innebär att om
kommunen i sin verksamhetsutövning följer gällande lagstiftning omhändertas
funktionshinderperspektivet. Initialt var planens betydelse större för att tillgänglighetsanpassa
kommunens lokaler och skärpa blicken mot funktionshinderperspektivet.
Ale kommunen har genomfört ett tillgänglighetsprojekt som avslutades i december 2010 när alla
enkelt avhjälpta hinder som inventerades i kommunala lokaler ansågs vara åtgärdade. Det visade
sig dock senare efter påpekanden från funktionshinderrörelsen att inte alla enkelt avhjälpta hinder
åtgärdades, bland annat inte i simhallen i Skepplanda och omkring kommunhuset i Alafors.
Förvaltningens bedömning är att den funktionshinderpolitiska planen inte har efterlevts av
kommunens nämnder och sektorer som det var avsett. Planen har aldrig aktualiserats och
nämnderna således inte haft den som ett levande dokument. Enligt kommunfullmäktiges beslut
2011 skulle en ny reviderad plan arbetats fram under 2014. Av 21 effektmål kan 13 trots allt
anses vara uppnådda och 3 delvis uppnådda vilket beror dels på att flera mål uppnåddes direkt
när planen trädde i kraft, dels på att nämnderna följer aktuell lagstiftning och därmed
funktionshinderperspektivet.
Kommunen har ett lokalt ansvar för alla människors delaktighet och lika möjligheter vilket dock
inte innebär att en funktionshinderpolitisk plan som inte efterlevs ökar förutsättningarna för
delaktighet. Eftersom funktionshinderperspektivet kraftfullt omhändertas av befintlig lagstiftning
föreslås därför att planen ”Ale för alla” avslutas Samtidigt ska kommunens verksamheter fortsätta
att verka för ett tillgängligt samhälle för alla, beakta FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och förbättra samarbetet med rådet för funktionshinderfrågor som ses
som en resurs i denna fråga. Det finns ett pågående uppdrag till kommunstyrelsen att förtydliga
rådens roll och att en översyn görs av reglementen (KF § 35, 2021-01-25). I samband med det
kan det förtydligas hur en aktiv och meningsfull involvering kan ske.

Lagkrav
I Sveriges grundlagsstiftning står följande fastslaget:
”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i
samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av
människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller
den enskilde som person (RF 1 kap 2§ 5st)”.

Lagrummet innebär att såväl stat som kommun ska arbeta med delaktighet, jämlikhet och mot
diskriminering för alla målgrupper, däribland målgruppen personer med funktionsnedsättning.
Lagstiftning mot diskriminering och för delaktighet och jämlikhet för denna målgrupp finns
förutom i grundlagsstiftningen även lagstadgat i bland annat socialtjänstlagen,
diskrimineringslagen, plan- och bygglagen, skollagen, språklagen, lagen om särskilt stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), arbetsmiljölagen, lagen om kollektivtrafik och
webbtillgänglighetsdirektivet. Flera lagar tydliggör kravet på kommunens ansvar i
tillgänglighetsarbetet.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grunden för den
svenska funktionshinderpolitiken. FN:s generalförsamling antog konventionen 2006 därefter
antog Sveriges riksdag konventionen 2008, vilken trädde i kraft i januari 2009. Sverige har därmed
juridiskt förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med
funktionsnedsättning på alla nivåer i samhället. Konventionen tillhör FN:s centrala konventioner
om mänskliga rättigheter och innebär inte några nya rättigheter utan handlar om att undanröja de
hinder som finns i samhället för att mänskliga rättigheter ska gälla för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen har fokus på icke-diskriminering och listar nödvändiga
åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av såväl medborgerliga,
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter på samma villkor som andra.
Konventionen lyfter exempelvis den särskilda sårbarhet flickor och kvinnor med
funktionsnedsättning utsätts för. Grunden för det funktionshinderpolitiska arbetet i Sverige finns
i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare och tillbaka - En nationell
handlingsplan för handikappolitiken beslutades av riksdagen år 2000. Målen för den nationella
politiken och handlingsplanen är:
•
•
•

En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
Ett samhälle som utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir
fullt delaktiga i samhället.
Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning.

Insatserna i handlingsplanen omfattar tre områden:
1. Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer.
2. Att skapa ett tillgängligt samhälle.
3. Att förbättra bemötandet.
Regeringen har 2011 även presenterat, En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken
med konkreta mål inom nio områden i syfte att arbetet med att uppnå de nationella målen ska bli
mer effektivt.
I förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken
(2001:526) står bland annat att myndigheterna skall verka för att personer med
funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.
Myndigheterna skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska myndigheterna göra inventeringar,
upprätta handlingsplaner och åtgärda bristande tillgänglighet. Denna skyldighet gäller dock inte
om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. Förordning
(2014:135)

Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken
(2001:526), öppnas i nytt fönster
Kommuner och regioner har det största ansvaret för att personer med funktionsnedsättning ska
kunna leva som andra. Det framgår tydligt i ovan nämnda lagar och förordningar. Det framgår
däremot inte att kommuner måste ha en funktionshinderpolitisk plan när man i all verksamhet
beaktar funktionshinderperspektivet och strävar efter att garantera en bra tillgänglighet för
människor med funktionsnedsättningar.

Insatser för ökad tillgänglighet i Ale
Tillgänglighetsprojektet
För att skapa ett tillgängligare samhälle i Ale kommun, i enlighet med den nationella
handlingsplanen för handikappolitiken, bildades i december 2005 en arbetsgrupp med en
representant från varje förvaltning och representanter från funktionshinderrörelsen i Ale
kommun. Arbetsgruppens uppdrag delades in i tre steg:
• Steg 1 var att inventera lokaler dit allmänheten har tillträde till och allmänna platser såsom till
exempel busshållplatser.
• Steg 2 var att ta fram förslag på åtgärder och kostnadsbedömningar.
• Steg 3 var att genomföra godkända åtgärder.
Tillgänglighetsprojektet avslutades i december 2010 när alla enkelt avhjälpta hinder som
inventerades i steg 1 ansågs vara åtgärdade. Det visade sig dock senare efter påpekanden från
funktionshinderrörelsen (2021) att inte alla enkelt avhjälpta hinder åtgärdades, bland annat inte i
simhallen i Skepplanda och omkring kommunhuset i Alafors.
Funktionshinderpolitisk plan ”Ale för alla”
Kommunfullmäktige i Ale fastställde den 30 mars 1998 ”Handikapplan – för delaktighet och
jämlikhet”. Planen reviderades av vård- och omsorgsnämnden den 2 september 2002. Den 28
augusti 2007 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att planen ska revideras.
En arbetsgrupp med representanter från funktionshinderrörelsen, vård- och
omsorgsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och kulturförvaltningen,
miljö- och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning har
arbetat fram en ny funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, ”Ale för alla”. Planen bygger på
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Remissorgan var alla
kommunens nämnder, Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, Alebyggen, Hyresgästföreningen,
pensionärsföreningar samt funktionshinderorganisationerna i Ale kommun. Rådet för
Funktionshinderfrågor var arbetsgruppens referensgrupp.
I Ale för alla anges att varje nämnd har ett ansvar för att årligen och i samband med årsbokslutet
följa upp sin verksamhet ur ett funktionshinderperspektiv. Funktionshinderpolitiska delmål i måloch budgetdokument ska följas upp i varje nämnd och centralt i kommunens bokslut.

Vad har vi uppnått utifrån Ale för alla?

I Ale för alla finns 21 inriktningsmål och lika många effektmål. Inriktningsmålen anger med
utgångspunkt i konventionen vad vi vill uppnå i Ale kommun. Inriktningsmålen är allmänt
formulerade och inte tidsbestämda. De anger vilka områden vi vill rikta in vår
funktionshinderpolitiska verksamhet på.
Effektmålen anger vilka effekter eller resultat vi vill uppnå. Effektmålen är konkreta, mätbara,
tidsbestämda och realistiska. Effektmålen anknyter till inriktningsmålen så att man genom att
avläsa resultaten i de kortsiktiga effektmålen kan avläsa huruvida de mer långsiktiga
inriktningsmålen är på väg att uppfyllas.
Nedan redovisas alla effektmål och deras status.
Effektmål i Ale för alla
•

”De informationsansvariga i varje nämnd ska ha kunskap om var man kan beställa
tillgänglig information som till exempel punktskrift eller Daisy.”
Målet uppnått
Nämnderna har sedan flera år inga informationsansvariga. Kunskapen finns dock inom
kommunikationsenheten.

•

”Nämndens webbplatser ska uppfylla den standard som gäller för tillgänglighet på
webben enligt W3C och WAI för att möjliggöra för människor med funktionsnedsättning
att uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till webben.”
Målet uppnått
Nya ale.se lanserades i början av november 2013. Den nya hemsidan har responsiva
mallar vilket innebär att den är plattformsoberoende. Tillgängligheten är också mycket
bättre med tillgång till bland annat teckenspråkstolkning och röstuppläsning för valda
delar. Efter det påbörjades konsolidering vilket innebär att den nya hemsidan successivt
gåtts igenom och rättats upp delvis manuellt och delvis automatiskt.

•

Ale kommun ska återkommande anordna seminarier för att öka kunskap och
medvetenhet om levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning.
Målet inte uppnått
Ett öppet möte anordnades av OAN under hösten 2013 där föräldrar från
föräldranätverket NPF i Lerum berättat om sina erfarenheter av samverkan och dess
betydelse samt informerade om det nätverk de startat på sociala medier.

•

Alla medarbetare i Ale kommun ska genomföra Västra Götalandsregionens utbildning i
”bemötande av personer med funktionshinder”. Utbildningen kan genomföras på
Internet och tar cirka en timma.
Målet inte uppnått
Webutbildningen på Västra Götalandsregionen hemsida har legat nere ett tag. Den är
överflyttad i en ny lärportal (Totara) och kommer att vara tillgänglig igen i mars 2021. Det
finns ingen tillgänglig statistik hur många av Ale kommuns medarbetare har genomfört
utbildningen.

I omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har utbildningen ingått som en del i
introduktionsprogrammet för semestervikarier inom funktionshinderenheten 2013.
•

Ale kommun ska ha tillgängliga möteslokaler med bland annat hörslinga i varje tätort.
Målet uppnått
Det finns en väska med hörselutrustning i kontaktcentret som kan bokas och lånas ut för
användning i de lokaler som inte är utrustade med hörselslinga.

•

Ale kommuns offentliga lokaler ska vara dokumenterade i Västra Götalandsregionens
tillgänglighetsdatabas.
Målet inte uppnått
Det finns inga kommunala lokaler i Ale som är dokumenterade i Västra
Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.

•

Ale kommuns lokaler ska ha bra tillgänglighet också vintertid.
Målet uppnått
Kommunen snöröjer och halkbekämpar utemiljön på de flesta kommunala byggnader.

•

I översikts- och detaljplanearbetet ska samtal med remissinstans ske minst en gång om
året (till exempel kan man bjuda in Rådet för Funktionshinderfrågor till
handläggargruppen för samhällsutveckling (HSU).
Målet delvis uppnått
Handläggargruppen för samhällsutveckling har inte funnits på många år.
Funktionshinderrådet erbjuds tillfälle att yttra sig i planarbetet och bjuds in till samrådsoch granskningsmöten.

•

Tillgängligheten ska följas upp årligen för att se hur lokaler dit allmänheten har tillträde till
och allmänna platser, återvinningsstationer och busshållplatser fungerar för människor
med funktionsnedsättning.
Målet uppnått
När det byggs nya busshållplatser så tillgänglighetsanpassas dessa. Vid behov så byggs
befintliga om.

•

Information om kraven på tillgänglighet utifrån Plan- och bygglagen och riktlinjer för
tillgänglighet ska ges tidigt i bygglovsprocessen.
Målet uppnått
Information om tillgänglighet sker i enlighet med plan- och bygglagen.

•

Alla nya gång- och cykelvägar ska vara tillgänglighetsanpassade.
Målet uppnått
De flesta gång- och cykelvägarna är tillgänglighetsanpassade, när det byggs nya gång- och
cykelvägar så tillgänglighetsanpassas dem efter teknisk handbok.

•

Varje sektor ska identifiera jobb som kan utföras av människor med
funktionsnedsättning, med eller utan arbetshandledare. Information om arbetssättet med
att anställa arbetshandledare som kan ta med sig personer med olika
funktionsnedsättningar ska ges alla arbetsledare i kommunen till exempel på en chefsfrukost.
Målet delvis uppnått
Sektor ATO har givit information när det har varit på agendan för ledarträffar samt lyft
informationen på sektors interna chefsfrukostar.

•

För att öka integrering och mångfald på kommunens arbetsplatser ska varje sektor prova
lediga tjänster utifrån om en person med funktionsnedsättning kan ta arbetet, om inte,
kan en arbetshandledare anställas som kan ta med en person med en
funktionsnedsättning på arbetet. Alternativt kan arbetsuppgiften utföras av en grupp
personer med funktionsnedsättningar som tillsammans med en arbetshandledare ansvarar
för att jobbet blir gjort.
Målet inte uppnått
Det finns ingen allmän rutin för att pröva lediga tjänster utifrån om en person med
funktionsnedsättning kan ta arbetet.
Sektor service har i en tidigare diskussion med Funktionshinderverksamheten planerat att
dåvarande daglig verksamhet/transportgruppen skulle stå för en stödanställd handledare
med uppgift att handleda arbetstagare med funktionsnedsättning i fordonsenhetens
bilvård. Detta har inte kunnat genomföras då daglig verksamhet/transportgruppen inte
längre kan ta på sig detta uppdrag. I fordonsenhetens bilvård kommer dock från och med
18 mars en person med funktionshinder att via Arbetsförmedlingen gå in på praktik, för
att sedan förhoppningsvis kunna gå över till en lönebidragsanställning.

•

Ett antal sommarjobb ska reserveras till ungdomar med funktionsnedsättning.
Målet inte uppnått
Förvaltningen erbjuder inte feriearbeten på samma sätt som tidigare.

•

Alla lokaler där skol-, förskole- och fritidsverksamhet bedrivs ska vara tillgängliga i
enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.
Målet uppnått
Vid all nybyggnation och ombyggnad är det självklart att riktlinjerna följs. Vid ombyggnad
kan det i vissa särskilda fall vara Boverkets miniminivå som följs (UBN 2013).

•

Biblioteken ska ha anpassade medier för studier och stimulans som till exempel
ljudböcker, böcker med stor stil, lättlästa böcker, punktskriftsböcker och taktila böcker.
Målet uppnått
Servicen till människor med funktionsnedsättningar, som ofta också är äldre - sker bland
annat genom Boken Kommer, med hemkörning av böcker vid behov. Många av
kommunens äldre har synnedsättning och får därför hemsänt Daisy-talböcker via post.
De kan köpas in eller laddas ner och brännas på skivor. Ny teknik gör att talboksläsarna

själva kan ladda ner till sin dator/telefon/ läsare. Mycket arbete läggs nu på att lära ”nya”
talboksläsare att själva ladda ner och allt fler yngre med läsnedsättning använder Daisytalböcker. (KoF årsredovisning 2017)
•

Talsyntes ska vara installerat på skolornas och bibliotekens datorer.
Målet uppnått
Talsyntes finns på skolornas och bibliotekens datorer.

•

Nämnderna ska aktivt informera invånarna om deras rättigheter till stöd och service.
Målet uppnått
Pågår kontinuerligt. Sektor ATO har en redaktör för ale.se som kontinuerligt ser över
informationen. Likaså sker daglig information mellan medarbetare och kommuninvånare.

•

Alla medarbetare i Ale kommun som arbetar med personer med olika
funktionsnedsättningar ska utbildas om våld i nära relationer och den speciella utsatthet
det kan innebära för dem.
Målet uppnått
Frågan är aktuell i sektor arbete, trygghet och omsorg. Utbildningar finns att tillgå
via Dialoga för samtliga kommunens medarbetare.

•

Ale kommun ska ha minst en tillgänglig lekplats i varje ort. Där ska det finnas anpassade
lekredskap som alla kan använda.
Målet delvis uppnått
Idag har Ale inte tillgängliga lekplatser inom varje ort. Vid nybyggnad är det en
självklarhet att tillgänglighetsanpassa så att alla kan nyttja lekplatsen. Sektor
samhällsbyggnad kommer att ta fram en ny lekplatsplan där äldre lekplatser som inte är
tillgänglighetsanpassade kommer att identifieras. Dokumentet kommer att innehålla en
plan för tillgänglighetsanpassning av befintliga lekparker.

•

Varje sektor ser till att de arrangemang man ansvarar för, läggs in i Västsvenska
turistrådets databas som är kopplad till Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.
Målet inte uppnått
Inga arrangemang har lagts i tillgänglighetsdatabasen.

Sammanfattning - måluppfyllelse
Av 21 effektmål i Ale för alla kan tretton anses vara uppnådda och tre delvis uppnådda. Att
tretton mål är uppfyllda går dock inte att härleda till att verksamheterna har arbetat enligt ”Ale för
all” utan snarare till att man följer lagstiftningen i till exempel bibliotekslagen, plan- och
bygglagen, socialtjänstlagen, etcetera. Frågan man bör ställa är om det då behövs en
funktionshinderpolitisk plan om verksamheterna alltid strävar efter att ta bort hinder i samhället

för att säkerställa att varje individ får tillgång till sina mänskliga rättigheter på det politiska,
ekonomiska, sociala, kulturella och civila området.

Bilaga 1 – utdrag ur lagtexter som rör funktionshinderperspektivet
Tillgänglighet generellt
FN-konventionen
Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Artikel 9 berör tillgänglighet specifikt, många andra artiklar förutsätter tillgänglighet för att
Sverige ska kunna leva upp till dem. Konventionen tar upp rätten till fri rörlighet, ett självständigt
liv, personlig säkerhet, deltagande i samhälls- och kulturliv och mycket mer.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23), öppnas i
nytt fönster
Myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderpolitiken
Socialtjänstlagen
7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva
som andra.
Socialtjänstlagen (2001:453), öppnas i nytt fönster
Diskrimineringslagen
I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt
diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande
tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en
funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.
Diskrimineringslagen (2008:567), öppnas i nytt fönster
Lagen om offentlig upphandling LOU
I lagen om offentlig upphandling står sedan 1 januari 2017 bland annat: ”När det som anskaffas
ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av
samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.”
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145), öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljölagen
I arbetsmiljölagen står bland annat att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens särskilda
förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig
åtgärd. Vid arbetets planläggning och anordnande ska arbetsgivaren beakta att människors
förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.
Arbetsmiljölag (1977:1160), öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen står det bland annat att när man bygger nytt eller bygger om så ska
byggnader uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Regler för byggd miljö finns även i
Byggnadsverksförordningen och Boverkets byggregler.
Plan- och bygglag (2010:900), öppnas i nytt fönster
Plan- och byggförordning (2011:338), öppnas i nytt fönster
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, öppnas i nytt fönster
Bibliotekslagen
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar
erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
Bibliotekslagen (2013:801), öppnas i nytt fönster
Vallagen
En kommun måste använda en vallokal som är tillgänglig för väljare med fysisk
funktionsnedsättning. Undantag får bara ske om kommunen inte kan använda en lokal som är
tillgänglig. Om kommunen planerar att använda en otillgänglig lokal måste det ske i samråd med
länsstyrelsen innan beslut tas.
Vallagen (2005:837), öppnas i nytt fönster
Lagen om färdtjänst
Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast
är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel.
Lagen om färdtjänst (1997:736), öppnas i nytt fönster

Lagen om riksfärdtjänst
Tillstånd skall meddelas om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala
reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735), öppnas i nytt fönster
Språklagen
I Språklagen står bland annat att myndigheterna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja
det svenska teckenspråket. Dessutom står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat,
enkelt och begripligt.
Språklag (2009:600), öppnas i nytt fönster

Webb, information och IT
Webbtillgänglighetsdirektivet
Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder.
Lagen omfattar hela offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav.
Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på
tillgänglighet i EN301549. Dessutom ingår krav på att den som omfattas av lagen ska deklarera
sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från användare, information om
alternativa format och även hur eventuella klagomål hanteras.
Varje medlemsland kommer att mäta hur lagen efterlevs med en metod som EU-kommissionen
beslutar om. Funka leder arbetet med att ta fram rekommendationer för metodik kring
tillsynsarbetet.
Undantag från kraven på tillgänglighet gäller för historiska samlingar, arkiverat material och
användargenererat innehåll. Det här innebär att exempelvis muséer som har digitaliserat
manuskript inte behöver tillgängliggöra dessa.
Webbtillgänglighetsdirektivet, öppnas i nytt fönster

Standarder och minimikrav
EN301549
EN301549 är den europeiska standard som gäller som minimikrav i Webbtillgänglighetsdirektivet
och Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Det är de europeiska standardiseringsorganen
ETSI, CEN och CENELEC som tagit fram standarden på uppdrag av EU-kommissionen. Funka
finns med som tekniska experter i både ETSI (STF 536) och CENELEC (TK504).

Europeisk standard (EN301549) för krav på tillgänglighet i offentlig upphandling av IT (engelsk
text), pdf, öppnas i nytt fönster
Web Content Accessibility Guidelines, WCAG
WCAG är den standard för webbtillgänglighet som gäller internationellt och som många
nationella regelverk hänvisar till. Det är en global standard som utvecklats av World Wide Web
Consortium, W3C. WCAG ingår som kapitel 9 i den europeiska standarden EN301549. Eftersom
europeisk lagstiftning måste använda europeisk standard och den europeiska lagstiftningen gäller
mycket mer än enbart webb är det EN301549 som gäller som minimikrav både i LOU och
Webbtillgänglighetsdirektivet.
Funka har på uppdrag av W3C genomfört den auktoriserade svenska översättningen av WCAG
2.0 till svenska och vi håller just nu på med översättningen av WCAG 2.1 till svenska. WCAG 2.0
har även blivit en ISO-standard med nummer 40500:2012.
Den 5 juni 2018 uppdaterades WCAG till version 2.1 med framgångskriterier vad gäller
synnedsättning, kognition och mobila gränssnitt. EN301549 kommer att harmonieras med
WCAG 2.1.
Web Content Accessability Guidelines (WCAG 2.1) (engelsk text), öppnas i nytt fönster
Web Content Accessability Guidelines (WCAG 2.0) (engelsk text), öppnas i nytt fönster
Web Content Accessability Guidelines (WCAG 2.0) (svensk text), öppnas i nytt fönster
ISO 40500:2012 (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Riktlinjer
Vägledning för Webbutveckling
Post- och telestyrelsen ansvarar numera för Vägledning för webbutveckling, också kallade
Webbriktlinjer, som ger rekommendationer för hur offentlig sektor som arbeta med webben
generellt. Vad gäller tillgänglighet pekar Webbriktlinjer på WCAG.
Webbriktlinjer.se, öppnas i nytt fönster
Riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt
Det tog 10 år innan WCAG släppte riktlinjer för mobilgränssnitt. Därför tog Funka initiativ till
att utveckla riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt med finansiering från Internetfonden.
Riktlinjerna har fått stor internationell spridning och översatts till ett flertal språk. Riktlinjerna är
fortfarande aktuella men bör användas som komplement till WCAG 2.1/EN301549.
Riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt
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Kommunernas klimatlöften inför 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige beslutar att anta
klimatlöftena nr 12 och 14 inför 2022.
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen till nästa revidering av kommunens
klimatmål att ha en betydligt högre ambition.
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkoppla på tidigare givna
uppdrag i verksamhetsplan rörande:
- klimatmässigtbyggande,
- hur vi arbetar med kommunikation och utbildning i hållbarhet för
civilsamhälle och näringsliv,
- varför kan vi inte uppfylla löfte 1 under nästa år med tanke på att vi redan har
en laddinfrastrukturplan, och
- presentation av koldioxidbudgeten.
Sammanfattning
"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i
samverkan med många andra aktörer. Klimat 2030 lanserade 2021 en ny
satsning: Kommunernas klimatlöften. Dessa består av 20 konkreta åtgärder där
kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor
utsläppsminskning. Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som
ska genomföras under 2022. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta
ska skickas till Klimat 2030 senast 1 december 2021.
Följande klimatlöften ligger i linje med planerad verksamhet och föreslås att
antas inför 2022:
·

Klimatlöfte nr 12 - Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har
mål

·

Klimatlöfte nr 14 - Vi genomför energieffektiviseringar

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-10

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Kommunernas klimatlöften - Inför 2022
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på avslag.
Monica Samuelsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Monica Samuelsson (S) gör följande tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen till nästa revidering av kommunens
klimatmål att ha en betydligt högre ambition.
Sven Engdahl (V) ställer sig bakom Monica Samuelssons (S) tilläggsyrkande.
Mikael Berglund (M) gör följande tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkoppla på tidigare givna
uppdrag i verksamhetsplan rörande:
- klimatmässigtbyggande,
- hur vi arbetar med kommunikation och utbildning i hållbarhet för
civilsamhälle och näringsliv,
- varför kan vi inte uppfylla löfte 1 under nästa år med tanke på att vi redan har
en laddinfrastrukturplan, och
- presentation av koldioxidbudgeten.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Robert Janssons (SD) yrkande för Sverigedemokraternas räkning och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Monica Samuelssons (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds (M) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.318
Datum: 2021-10-10
Energi- och klimatrådgivare Caroline Rundlöf
Kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften inför 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta klimatlöftena inför 2022.
Sammanfattning
"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra
aktörer. Klimat 2030 lanserade 2021 en ny satsning: Kommunernas klimatlöften. Dessa består
av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor
utsläppsminskning. Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska
genomföras under 2022. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta ska skickas till
Klimat 2030 senast 1 december 2021.
Följande klimatlöften ligger i linje med planerad verksamhet och föreslås att antas inför 2022:
Klimatlöfte 12 - Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Klimatlöfte 14 - Vi genomför energieffektiviseringar

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef, SoU

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-10
20 klimatlöften inför 2022
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samtliga nämnder

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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För kännedom:

Energi- och klimatrådgivare, sektor kommunstyrelsen
Ärendet
"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra
aktörer. Klimat 2030 lanserade 2021 en ny satsning: Kommunernas klimatlöften. Dessa består
av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor
utsläppsminskning. Kommunerna bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska
genomföras under 2022. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta ska skickas till
Klimat 2030 senast 1 december 2021.
Klimat 2030 kommer att stötta kommunerna i genomförandet under 2022. Kommunen
kommer kunna välja ett av tre svarsalternativ för respektive löfte:
- A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni ska
komma i mål med en åtgärd under 2022
• B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er kommun redan
uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte uppfyller det.
• C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att genomföra
klimatlöftet 2022.
Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030 antogs av kommunfullmäktige i mars 2021 och
bygger på Klimat 2030. Klimatlöftena ligger i linje med Ale kommuns egna mål och
fokusområden. Av de föreslagna löftena kommunen har att välja på ser förvaltningen att vi
redan uppfyller 6 löften.
Klimatlöfte 3 - Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
Klimatlöfte 4 - Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Klimatlöfte 7 - Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar
Klimatlöfte 10 - Vi använder cirkulära möbler
Klimatlöfte 16 - Vi installerar solenergi
Klimatlöfte 18 - Vi har en koldioxidbudget
Ekonomisk bedömning
Antagandet av klimatlöftena innebär inte att kommunen ges ekonomiskt stöd i
genomförandet. Dock erhåller kommunen regionalt stöd i genomförandet i form av kunskap
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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och erfarenhetsutbyte. Genomförandet av klimatlöftena innebär minskat matsvinn och
minskad energianvändning vilket i sin tur kan minska kostnaderna. Antagandet av de två
föreslagna klimatlöftena bedöms inte belasta ekonomiskt då löftena redan är planerade inom
ramen för ordinarie verksamhet och ordinarie ekonomisk ram.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Ärendet bidrar till att minska klimatpåverkan genom minskat matsvinn och minskad
energianvändning.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Ärendet bidrar till genomförandet av Ales Energi- och klimatstrategi 2030 eftersom de
föreslagna åtgärderna ligger i linje med strategins mål.
Remissyttrande
Samtliga sektorer har fått lämna synpunkter på vilka löften som är lämpliga att anta inför
2022.
Beslutets genomförande
Klimatlöftena ska genomföras under 2022. Ansvar för genomförande av löfte 12 och 14
ligger framför allt på sektor service, men för att nå målet om matsvinn krävs samarbete med
de verksamheter som har matgäster.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att följande klimatlöften ligger i linje med planerad verksamhet och är
lämpliga att anta inför 2022:
Klimatlöfte 12 - Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Klimatlöfte 14 - Vi genomför energieffektiviseringar
Det finns ett pågående arbete med att minska matsvinnet, men något mål finns inte idag. Vid
den senaste mätningen låg matsvinnet på 54 g/portion i genomsnitt. Att anta klimatlöftet
innebär att målsättningen blir 45 g/portion i genomsnitt.
Det finns även ett pågående arbete med energieffektiviseringar av kommunens fastigheter
med bland annat ett pilotprojekt och planer på att ta fram en energieffektiviseringsplan.
Utifrån de redan pågående arbetena bedömer förvaltningen att de föreslagna två klimatlöftena
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
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ligger i linje med kommunens ambition och är ett steg i att genomföra kommunens energioch klimatstrategi.
Förvaltningen bedömer vidare att kommunen redan uppfyller följande klimatlöften:
Klimatlöfte 3 - Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
Klimatlöfte 4 - Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Klimatlöfte 7 - Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar
Klimatlöfte 10 - Vi använder cirkulära möbler
Klimatlöfte 16 - Vi installerar solenergi
Klimatlöfte 18 - Vi har en koldioxidbudget

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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Inför 2022

1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar *
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)
10. Vi använder cirkulära möbler *
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *
14. Vi genomför energieffektiviseringar *
15. Vi bygger i trä (ny)
16. Vi installerar solenergi *
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)
18. Vi har en koldioxidbudget *
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)

Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022.

*

Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021. 			
Klimatlöfte 7 är samma formulering men har flyttats från plats nr. 9.

1. Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen
kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där
kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med
aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande
prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts
marknadsmässigt.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i
tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som speglar
exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att
kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder
internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla
nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar
som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra
personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern
dispens.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya
avtal. Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där
transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter.
Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och
tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser,
städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Det
innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas.
Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter
och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över
tid.

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att
prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan
parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med
parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler
samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar. Det innebär att kommunen bedömer var
klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar som tas upp i
klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad
engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av
flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller
förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra
än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen
gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande
upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för
arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/
färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller
återtagssystem.

10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen
inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i
kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och
används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

11. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter
istället för att köpa. Det innebär att kommunen kan visa att minst tre
olika insatser pågår varav minst en initieras under 2022. Det kan ske genom
samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats
i bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner
för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta
matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller
middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och
tallrikssvinn.

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med
menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt
mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under
minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta
livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen
startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med
exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.

15. Vi bygger i trä. Det innebär att kommunen ställer krav på minst
50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i
markanvisning.

16. Vi installerar solenergi. Det innebär att solceller prövas i alla
nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i
kommunen.

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att
kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för
återbruk i den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som
lämpar sig för återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en
politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning
i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet.
Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom
grön obligation. Det innebär att kommunen gör minst en investering
genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från
Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar
till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva
investeringsformer.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för
klimatet. Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om
klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen.
Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/
eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

KS § 190

Dnr KS.2021.187

Motion om taxor och avgifters påverkan på
boendekostnaderna - Dennis Ljunggen (S)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen.
Sammanfattning
Dennis Ljunggren (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen
på sin hemsida visar en sammanställd kostnadsbild över sophantering,
vatten/avlopp, el och försäkringar för ett antal snittboenden och
familjekonstellationer.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionens intention då den ger kommunen
möjlighet att på ett transparent och intresseväckande sätt informera om
beräknade driftskostnader, både för framtida men även nuvarande
kommuninvånare.
För att genomföra motionens intention krävs en utredning för att ta fram
underlag till den samlade kostnadsbilden samt klargöra de tekniska
förutsättningarna för en god presentation på hemsidan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-21
Motion av Dennis Ljunggren (S)
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar för Koalitionens räkning bifall till förvaltningens
förslag.
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande Mikael Berglund (M) ställer proposition på dels förvaltningens
förslag och dels på Robert Janssons (SD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Avdelningschef strategi och uppföljning
För kännedom

Utvecklingsledare avdelning kansli- och säkerhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.187
Datum: 2021-09-21
Utvecklingsledare Marie Källvik Nilsson
Kommunstyrelsen

Motion om taxor och avgifters påverkan på boendekostnaderna
- Dennis Ljunggren (S)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning
Dennis Ljunggren (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen på sin
hemsida visar en sammanställd kostnadsbild över sophantering, vatten/avlopp, el och
försäkringar för ett antal snittboenden och familjekonstellationer.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionens intention då den ger kommunen möjlighet att
på ett transparent och intresseväckande sätt informera om beräknade driftskostnader, både för
framtida men även nuvarande kommuninvånare.
För att genomföra motionens intention krävs en utredning för att ta fram underlag till den
samlade kostnadsbilden samt klargöra de tekniska förutsättningarna för en god presentation
på hemsidan.

Maria Reinholdsson

William Försth

Kommunchef

T.f avdelningschef kansli och säkerhet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-21
Motion av Dennis Ljunggren (S)
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Avdelningschef strategi och uppföljning
För kännedom:

Utvecklingsledare avdelning kansli- och säkerhet
Ärendet
Dennis Ljunggren (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen på sin
hemsida visar en sammanställd kostnadsbild över sophantering, vatten/avlopp (VA), el och
försäkringar för ett antal snittboenden och familjekonstellationer.
Informationen skall främst rikta sig till eventuella framtida alebor och uppdateras årligen efter
eventuella förändringar av taxor och avgifter.
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska aspekten för uppdraget är i nuläget svårt att bedöma då förutsättningarna att
genomföra motionens intention behöver utredas vidare.
Invånarperspektiv
Att presentera beräknade driftskostnader för kommuninvånare, både nuvarande samt framtida,
är ett sätt för kommunen att påvisa transparens och tydlighet samt möjliggöra insyn.
Hållbarhetsperspektivet
Perspektivet har beaktats, men bedöms inte tillföra något till ärendet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Ärendet har en direkt koppling till taxor för VA samt renhållning inom
samhällsbyggnadsnämnden. Taxorna bereds av ansvarig nämnd men fastställs av
kommunfullmäktige.
Remissyttrande
Kommunstyrelsen har genom delegationsbeslut fått uppdraget att bereda motionen.
Något remissyttrande har inte bedömts som aktuellt.
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Beslutets genomförande
För att genomföra motionens intention kommer ett arbete krävas både för att utreda
förutsättningar för att genomföra uppdraget samt undersöka vilken statistik som finns
tillgänglig.
Ale kommuns hemsida är äldre och arbete pågår att ta fram en ny.
Eventuellt kan presentationen av en sammanställd kostnadsbild behöva avvakta tills en ny
hemsida tagits fram.
Utredningen kan även undersöka möjligheterna att införa en dynamisk tjänst som hämtar
information i realtid från olika uppgiftslämnare och därefter beräknar kostnadsbilder utifrån
olika parametrar. En dynamisk tjänst kräver troligtvis andra tekniska förutsättningar än vad
som finns att tillgå idag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ställer sig positiv till motionens intention då den ger kommunen möjlighet att
på ett transparent och intresseväckande sätt informera om de beräknade driftskostnader,
både för framtida och nuvarande kommuninvånare.
För att genomföra motionens intention krävs en utredning för att ta fram underlag till den
samlade kostnadsbilden samt klargöra de tekniska förutsättningarna för en god presentation
på hemsidan.
Utifrån kommunstyrelsens ansvarsområden inom bland annat digitalisering, kommunikation
samt statistik och analys bör uppdraget tilldelas sektor kommunstyrelsen.
.
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Driftkostnaderna för att bo i villa skiljer tusentals kronor mellan
kommunerna i Sverige.
De totala driftkostnaderna för att leva i en kommun kan skilja sig väldigt mycket
beroende på vilken kommun man valt att bosätta sig i.
I en undersökning som presenterades i februari 2013 av Vi i Villa, så var Tjörns kommun
dyrast i landet sett till bland annat sophantering, vatten/avlopp, el och försäkringar med
ett snitt på 57 300 kronor per år samtidigt som de i Lycksele kommun betalade 42 000
för samma service.
Om en eventuell framtida Alebo enkelt via kommunens hemsida kunde finna information
om vilka driftkostnader som finns och hur de skulle falla ut genom några exempel så
skulle detta kunna vara det som gör att intressenten väljer att bosätta sig just i vår
kommun.
Vi vet idag att kommunerna i Sverige har olika förutsättningar och att detta många
gånger är förklaringen till de olika avgifterna, dock är det alltid viktigt att följa hur dessa
avgifter påverkar våra invånare.
Vi föreslår:
Att kommunen tar fram exempel samt uppdaterar dessa årligen på hur våra taxor och
avgifter påverkar ett antal snittboenden och familjekonstellationer och presenterar
uppgifterna via kommunens hemsida.
Dennis Ljunggren
Socialdemokraterna

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

KS § 191

Dnr KS.2021.406

Revidering av attestreglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade
versionen av attestreglemente för Ale kommun.
Sammanfattning
Kommunens attestreglemente är från 2007 och har inte reviderats sedan dess.
Förändringarna som föreslås finns markerade i rött i bilagan som heter
"Attestreglemente 2007-06-07 - revidering 2021 med markeringar.doc".
Uppdateringarna berör områden där arbetssätt har förändrats, där tekniken har
förändrats eller där benämningarna på funktioner har förändrats inom
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-21
Attestreglemente för Ale kommun
Attestreglemente 2007-06-07 - revidering 2021 med markeringar
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Redovisningschef
För kännedom

Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.406
Datum: 2021-09-21
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Revidering av attestreglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade versionen av
attestreglemente för Ale kommun.
Sammanfattning
Kommunens attestreglemente är från 2007 och har inte reviderats sedan dess. Förändringarna
som föreslås finns markerade i rött i bilagan som heter "Attestreglemente 2007-06-07 revidering 2021 med markeringar.doc".
Uppdateringarna berör områden där arbetssätt har förändrats, där tekniken har förändrats eller
där benämningarna på funktioner har förändrats inom förvaltningen.

Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-21
Attestreglemente för Ale kommun
Attestreglemente 2007-06-07 - revidering 2021 med markeringar.doc
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Redovisningschef
För kännedom:

Ekonomichef
Ärendet
Kommunens attestreglemente är från 2007 och har inte reviderats sedan dess. Förändringarna
som föreslås finns markerade i rött i bilagan som heter "Attestreglemente 2007-06-07 revidering 2021 med markeringar.doc".
Uppdateringarna berör områden där arbetssätt har förändrats, där tekniken har förändrats eller
där benämningarna på funktioner har förändrats inom förvaltningen.
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.
Beslutets genomförande
Ekonomiavdelningen distribuerar ut det reviderade attestreglementet till kommunens
attestanter.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande attestreglemente har blivit obsolet och behöver
uppdateras till det föreslagna reviderade attestreglementet.
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Attestreglemente för Ale kommun

Antagen av xxxxx:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

Kommunfullmäktige 2021-10-11 § XX
Kommunstyrelsen
2021-10-11
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
2021.406

Ansvarig handläggare

Ekonomichef

Syfte
§ 1 Detta reglemente syftar till att säkerställa att Kommunstyrelsen och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll avseende kommunens redovisning så att inga oegentligheter
förekommer.
Omfattning
§ 2 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner inklusive interna
transaktioner, redovisning av handkassor, utanordningar, medelsförvaltning samt medel som
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglementet gäller förutom de i
tillhörande bestämmelser nämnda undantag.
Ansvar
§ 3 Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma bestämmelser till
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande uppföljning och utvärdering
och för att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet.
§ 4 Kommunens nämnder ansvarar för att antagna regler och bestämmelser avseende detta
reglemente följs. Varje nämnd ska årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnaden av
detta reglemente. Varje nämnd ska därutöver vid behov utfärda ytterligare bestämmelser för sitt
verksamhetsområde. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda
attestanter.
Kontrollansvariga
§ 5 Respektive nämnd utser beslutsattestanter, samt ersättare för dessa. Rätten att beslutsattestera
knyts till person och ansvarskod och kan även begränsas till ett belopp som nämnden fastställer.
Begränsning kan även ske av övriga koddelar. Mottagningsattestant utses av överordnad chef.
För mottagningsattestant finns ingen beloppsbegränsning eller begränsning av koddelar.
Kontrollåtgärder
§ 6 Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras genom
attest. Attest dokumenteras i enlighet med av Kommunstyrelsen antagna bestämmelser.
Maskinellt (d v s i affärssystemet inbyggda) utförda kontroller ska framgå av
systemdokumentation och behandlingshistorik. Om kontrollansvarig inte kan godkänna en
ekonomisk transaktion ska den som beslutat om transaktionen underrättas, om inte annat framgår
av bestämmelserna. Kan inte rättelse uppnås ska underrättelse ske till kommunens
ekonomiavdelning för vidare handläggning.

Bestämmelser
Syfte
§ 1 Syftet med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att
transaktioner som bokförs är korrekta avseende:
Prestation

Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen,
och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor.

Bokföringsunderlag

Att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed

Betalningsvillkor

Att betalning sker vid rätt tidpunkt

Bokföringstidpunkt

Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod

Kontering

Att transaktionen är rätt konterad

Beslut

Att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare

Undantag
§ 2 Interna transaktioner som till exempel kostnader för telefon, porto, kopiering,
kontorsmaterial, IT-utrustning, hyror och försäkringar där acceptans av varan eller tjänsten gjorts
i förväg genom rekvisition eller hyresavtal kan undantas från kravet på attest. Attesten anses här
ha blivit gjord i samband med tecknandet av hyresavtalet, telefonabonnemanget eller liknande.
Innan registrering görs ska beslutsattestant ges möjlighet att kontrollera underlaget.
Externa abonnemangsfakturor såsom el-fakturor, telefon-fakturor och andra abonnemang
avseende tjänster där acceptans av tjänsten gjorts i förväg genom upphandlade avtal kan undantas
från kravet på attest av varje enskild faktura. I dessa fall kan s.k. automatisk kontering och attest
accepteras. Attest sker då i förväg för varje objekt (abonnemang) av behörig beslutsattestant med
godkännande inom rimligt beloppsintervall. Registrering av objekt och beloppsintervall ska ske
av annan person än beslutsattestanten för att tillgodose kravet på att ingen person ensam ska
hantera en transaktion från början till slut. Abonnemangsfakturor som faller utanför godkänt
beloppsintervall hanteras genom ordinarie attestrutiner.
Lönetransaktioner är ekonomiska transaktioner som behandlas i egna bestämmelser
Definitioner
§ 3 Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens
bokföringssystem enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning.

Ansvar
§ 4 Ekonomiavdelningen ansvarar för att vid behov till Kommunstyrelsen lämna rapport om
reglementets tillämpning samt att föreslå åtgärder.
§ 5 Attestförteckningen ska innehålla uppgift om:
 Samtliga attestberättigade inom nämndens verksamhetsområde. Detta ska stödjas av
blankett med namnteckningsprov alternativt digital signering.
 Eventuella begränsningar avseende attesträtt med hänsyn till beloppsstorlek eller annan
koddel.
 Attestförteckning ska finnas lättåtkomligt för respektive sektor samt redovisningsenheten.
 I direkt anknytning till attestförteckningen ska nämndens egna bestämmelser, om sådana
finns, tillsammans med eventuella delegationsbeslut gällande attesträtt finnas förvarade
på ett överskådligt sätt.
Attesträtt ska alltid vara kopplad till en individuell person. Attesträtt för viss personalkategori
som grupp är inte tillåten. Attestant måste vara anställd av Ale kommun eller vara inhyrd på
konsultbasis med samma befogenheter som motsvarande anställd. Nämnds egna bestämmelser
får inte omforma eller motverka Kommunstyrelsens gemensamma bestämmelser så att
intentionerna i dessa motverkas. Vid förändringar i attestförteckningen ska uppgifter härom
omgående lämnas på separat blankett, så att IT-baserade rutiner fungerar på ett korrekt sätt.
§ 6 Sektorchef ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om attest. Sektorchef ansvarar inom
nämndens verksamhetsområde för att handläggarna är informerade om reglementets och
bestämmelsernas innebörd.
§ 7 Handläggarnas ansvar är att tillämpa fastställda bestämmelser samt att när brister upptäcks
rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan enligt fastställd rutin.
Kontroller
§ 8 Följande kontroll och attestmoment finns i kommunen och ska utföras:
Mottagningsattest

Kontroll av att vara eller tjänst mottagits eller levererats.
Kontroll mot avtal, taxa, bidragsregler eller beställning samt kontroll
av pris och betalningsvillkor.
Kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.
Riktigheten bestyrks om kontrollen sker utan anmärkning.

Beslutsattest

Beslutsattest är kopplad till budgetansvar och innefattar kontroll mot
behöriga beslut, kontering och finansiering. Att attestera innebär
ansvar för att kontroller är utförda utan anmärkning. Beslutsattestant
ansvarar för kontroll av att mottagningsattest utförts av behörig
attestant.

Behörighetskontroll

Den enhet som verkställer en ekonomisk transaktion ansvarar för att
attestkontroll av beslutsattestant görs mot respektive nämnds
förteckning. I pappersbaserade rutiner ska behörighetskontrollen
inkludera kontroll av behörighet mot attestförteckning över

beslutsattestanter. Kontroll ska ske av namnunderskrift, ansvarskod,
beloppsbegränsningar och dylikt. Om det i IT-baserade rutiner finns
funktioner för kontroll av behörigheter ersätter dessa den manuella
behörighetskontrollen.
Kontrollernas utformning
§ 9 Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är
tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas:
Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person
ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Personal på
ekonomiavdelningen samt av ekonomiavdelningen andra utsedda och
behöriga administratörer har generell rätt att ensamma vidta rättelser i
redovisningen och registrera bokslutstransaktioner samt i förening om
två betala ut felaktiga inbetalningar. Rättelser som innebär omföringar
mellan två beslutsattestanter kräver dock alltid attest av inblandade
parter. Därmed avses dock inte rättningar av felregistrerade verifikat.
Dessa attesteras endast av den som verkställer rättningen.

Kompetens

Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har nödvändig insikt
och kunskap om uppgiften. Ekonomiavdelningen ska vid behov ge
nämnden stöd med detta.

Integritet

Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid beslutsattest,
ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Det är
inte tillåtet att underordnad personal beslutsattesterar sådant som
överordnad har mottagningsattesterat. Ej heller är det tillåtet att direkt
underordnad personal beslutsattesterar överordnads utlägg och dylikt.

Jäv

Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till
sig själv eller närstående. Transaktioner som avses är exempelvis egna
resor, kurser och konferenser där man själv deltar, ersättning för egna
utlägg, egen betalkorts-/kreditkorts-/bensinkortsfaktura, egna
mobiltelefonräkningar, representation avseende sig själv eller
närstående. Detta innefattar också affärstransaktioner till bolag och
föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen eller
ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger bör
försiktighetsprincipen tillämpas. Vid behov ska beslutsattest ske av
överordnad och om det avser nämndens ordförande utförs beslutsattest
av vice ordförande och tvärtom. För sektorchef ska nämndordförande
eller kommunchef attestera.

Dokumentation

Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt.
För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester ska
dokumenteras genom varaktig påskrift på verifikationen.
Minimikravet är att beslutsattest alltid ska skrivas på verifikationen,

mottagningsattest får i undantagsfall om det är praktiskt lämpligt
dokumenteras på annat sätt. Sådan dokumentation, t ex följesedel,
fakturaspecifikation (First Card) ska på ett varaktigt sätt fästas vid
verifikatet och arkiveras på ett överskådligt sätt i 7 år. Av nämnden
beslutade kompletterande kontroller ska på ett liknande sätt också
dokumenteras med avseende på omfattning, utfall och vem som utfört
kontrollen.
Attest i IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest.
Attest ska i normalfallet registreras av den som utfört kontrollen.
Attest ska ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till
den person som utfört attesten. Om systemet inte bedöms uppfylla
dessa krav ska den kontrollerade informationen tas ut på papper och
genom underskrift attesteras på normalt sätt. Om attest i IT-baserade
system registreras av annan än den som utfört kontrollen ska
registreringsunderlaget undertecknats av kontrollanten och förvaras på
ett överskådligt sätt i minst 10 7 år. Om attest sker med hjälp av ITstöd ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner
för tilldelning av behörigheter, införande av systemförändringar och
dokumentation av utförda kontroller (historik).
Kontrollordning

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att
effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare
kontrollåtgärd, mottagningsattest ska alltid utföras före beslutsattest.
I pappersbaserade rutiner sker behörighetskontroll enbart av
beslutsattest. Registrering får inte ske innan behörighetskontroll har
utförts.
I IT-baserade system sker behörighetskontroll enbart av beslutsattest
och utförs i systemet och säkerställs via systemdokumentation.

§ 10 Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, kan rapport
istället lämnas till ekonomichef eller kommunchef.

Kontrollåtgärder
§ 11 Fel av enklare karaktär ska åtgärdas omgående av behörig attestant. Mer omfattande fel ska
dokumenteras och rapporteras till överordnad chef samt rapporteras till respektive nämnd. Om
anmärkning är av brottslig karaktär ska kontakt även tas med ekonomiavdelningen eller
kommunchef för vidare handläggning.
Om allvarligt fel berör person i ledande ställning (t ex sektorschefsnivå) och den normala
ärendegången anses olämplig bör kommunchef kontaktas för rekommendation om vidare
handläggning. Om sådant fel avser kommunchef bör kontakt tas med kommunstyrelsens
ordförande.
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Attestreglemente för Ale kommun
Syfte
§ 1 Detta reglemente syftar till att säkerställa att Kommunstyrelsen och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll avseende kommunens redovisning så att inga oegentligheter
förekommer.
Omfattning
§ 2 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner inklusive interna
transaktioner, redovisning av handkassor, utanordningar, medelsförvaltning samt medel som
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglementet gäller förutom de i
tillhörande bestämmelser nämnda undantag.
Ansvar
§ 3 Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma bestämmelser till
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande uppföljning och utvärdering
och för att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet.
§ 4 Kommunens nämnder ansvarar för att antagna regler och bestämmelser avseende detta
reglemente följs. Varje nämnd ska årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnaden av
detta reglemente. Varje nämnd skall därutöver vid behov utfärda ytterligare bestämmelser för sitt
verksamhetsområde. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda
attestanter.
Kontrollansvariga
§ 5 Respektive nämnd utser beslutsattestanter, mottagnings- och beslutsattestanter, samt ersättare
för dessa. Rätten att beslutsattestera knyts till person och ansvarskod och kan även begränsas till ett
belopp som nämnden fastställer. Begränsning kan även ske av övriga koddelar. Mottagningsattestant
utses av överordnad chef. För mottagningsattestant finns ingen beloppsbegränsning eller
begränsning av koddelar.
Kontrollåtgärder
§ 6 Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras genom
attest. Attest dokumenteras i enlighet med av Kommunstyrelsen antagna bestämmelser. Maskinellt
(d v s i affärssystemet inbyggda) utförda kontroller ska framgå av systemdokumentation och
behandlingshistorik. Om kontrollansvarig inte kan godkänna en ekonomisk transaktion ska den som
beslutat om transaktionen underrättas, om inte annat framgår av bestämmelserna. Kan inte rättelse
uppnås ska underrättelse ske till kommunens ekonomiavdelning för vidare handläggning.
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Bestämmelser
Syfte
§ 1 Syftet med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att transaktioner
som bokförs är korrekta avseende:
Prestation

Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen,
och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor.

Bokföringsunderlag

Att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed

Betalningsvillkor

Att betalning sker vid rätt tidpunkt

Bokföringstidpunkt

Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod

Kontering

Att transaktionen är rätt konterad

Beslut

Att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare

Undantag
§ 2 Interna transaktioner som till exempel kostnader för telefon, porto, kopiering, kontorsmaterial,
IT-utrustning, hyror och försäkringar där acceptans av varan eller tjänsten gjorts i förväg genom
rekvisition eller hyresavtal kan undantas från kravet på attest. Attesten anses här ha blivit gjord i
samband med tecknandet av hyresavtalet, telefonabonnemanget eller liknande. Innan registrering
görs skall beslutsattestant ges möjlighet att kontrollera underlaget.
Externa abonnemangsfakturor såsom el-fakturor, telefon-fakturor och andra abonnemang avseende
tjänster där acceptans av tjänsten gjorts i förväg genom upphandlade avtal kan undantas från kravet
på attest av varje enskild faktura. I dessa fall kan s.k. automatisk kontering och attest accepteras.
Attest sker då i förväg för varje objekt (abonnemang) av behörig beslutsattestant med godkännande
inom rimligt beloppsintervall. Registrering av objekt och beloppsintervall skall ske av annan person
än beslutsattestanten för att tillgodose kravet på att ingen person ensam skall hantera en transaktion
från början till slut. Abonnemangsfakturor som faller utanför godkänt beloppsintervall hanteras
genom ordinarie attestrutiner.
Lönetransaktioner är ekonomiska transaktioner som behandlas i egna bestämmelser
Definitioner
§ 3 Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning.
Ansvar
§ 4 Ekonomiavdelningen ansvarar för att vid behov till Kommunstyrelsen lämna rapport om
reglementets tillämpning samt att föreslå åtgärder.
§ 5 Attestförteckningen skall innehålla uppgift om:
 Samtliga attestberättigade inom nämndens verksamhetsområde. Detta skall stödjas av
blankett med namnteckningsprov alternativt digital signering.
 Eventuella begränsningar avseende attesträtt med hänsyn till beloppsstorlek eller annan
koddel.
 Attestförteckning skall, förutom att finnas på respektive förvaltning, överlämnas löpande till
redovisningsenheten. Attestförteckning skall finnas lättåtkomligt för respektive sektor samt
redovisningsenheten.
 I direkt anknytning till attestförteckningen skall nämndens egna bestämmelser, om sådana
finns, tillsammans med eventuella delegationsbeslut gällande attesträtt finnas förvarade på ett
överskådligt sätt. Även dessa skall löpande överlämnas till redovisningsenheten.
Attesträtt skall alltid vara kopplad till en individuell person. Attesträtt för viss personalkategori som
grupp är inte tillåten. Attestant måste vara anställd av Ale kommun eller vara inhyrd på konsultbasis
med samma befogenheter som motsvarande anställd. Nämnds egna bestämmelser får inte omforma
eller motverka Kommunstyrelsens gemensamma bestämmelser så att intentionerna i dessa
motverkas. Vid förändringar i attestförteckningen skall uppgifter härom omgående lämnas på
separat blankett, så att IT-baserade rutiner fungerar på ett korrekt sätt.
§ 6 Förvaltning Sektorchefen ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om attest.
Förvaltning Sektorchefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att handläggarna är
informerade om reglementets och bestämmelsernas innebörd.
§ 7 Handläggarnas ansvar är att tillämpa fastställda bestämmelser samt att när brister upptäcks
rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan enligt fastställd rutin.
Kontroller
§ 8 Följande kontroll och attestmoment finns i kommunen och skall utföras:
Mottagningsattest

Beslutsattest

Kontroll av att vara eller tjänst mottagits eller levererats.
Kontroll mot avtal, taxa, bidragsregler eller beställning samt kontroll av
pris och betalningsvillkor.
Kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.
Riktigheten bestyrks om kontrollen sker utan anmärkning.
Beslutsattest är kopplad till budgetansvar och innefattar kontroll mot
behöriga beslut, kontering och finansiering. Att attestera innebär ansvar
för att kontroller är utförda utan anmärkning. Beslutsattestant ansvarar
för kontroll av att mottagningsattest utförts av behörig attestant.
4
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Behörighetskontroll

Den enhet som verkställer en ekonomisk transaktion ansvarar för att
attestkontroll av beslutsattestant görs mot respektive nämnds
förteckning. I pappersbaserade rutiner skall behörighetskontrollen
inkludera kontroll av behörighet mot attestförteckning över
beslutsattestanter. Kontroll skall ske av namnunderskrift, ansvarskod,
beloppsbegränsningar och dylikt. Om det i IT-baserade rutiner finns
funktioner för kontroll av behörigheter ersätter dessa den manuella
behörighetskontrollen.

Kontrollernas utformning
§ 9 Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig.
Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas:
Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person
ensam skall hantera en transaktion från början till slut.
Redovisningsenheten och förvaltningsekonomerna Personal på
ekonomiavdelningen samt av ekonomiavdelningen andra utsedda och
behöriga administratörer har generell rätt att ensamma vidta rättelser i
redovisningen och registrera bokslutstransaktioner. Rättelser som
innebär omföringar mellan två beslutsattestanter kräver dock alltid attest
av inblandade parter. Däremot Därmed avses dock inte rättningar av
felregistrerade verifikat. Dessa attesteras endast av den som verkställer
rättningen.

Kompetens

Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har nödvändig insikt
och kunskap om uppgiften. Ekonomiavdelningen skall vid behov ge
nämnden stöd med detta.

Integritet

Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid beslutsattest, ska
ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Det är inte
tillåtet att underordnad personal beslutsattesterar sådant som överordnad
har mottagningsattesterat. Ej heller är det tillåtet att direkt underordnad
personal beslutsattesterar överordnads utlägg och dylikt.

Jäv

Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig
själv eller närstående. Transaktioner som avses är exempelvis
reseräkningar egna resor, kurser och konferenser där man själv deltar,
ersättning för egna utlägg, egen First Card faktura betalkorts/kreditkorts-/bensinkortsfaktura, egna mobiltelefonräkningar,
representation avseende sig själv eller närstående. Detta innefattar också
affärstransaktioner till bolag och föreningar där den anställde eller
närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av
om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen tillämpas. Vid behov skall
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beslutsattest ske av överordnad och om det avser nämndens ordförande
utförs beslutsattest av vice ordförande och tvärtom. För Förvaltning
Sektorchefen skall nämndordförande eller kommundirektörchef
attestera.
Dokumentation

Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt.
För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester skall
dokumenteras genom varaktig påskrift på verifikationen. Minimikravet
är att beslutsattest alltid skall skrivas på verifikationen, mottagningsattest
får i undantagsfall om det är praktiskt lämpligt dokumenteras på annat
sätt. Sådan dokumentation, t ex följesedel, fakturaspecifikation (First
Card) skall på ett varaktigt sätt fästas vid verifikatet och arkiveras på ett
överskådligt sätt i 10 7 år. Av nämnden beslutade kompletterande
kontroller skall på ett liknande sätt också dokumenteras med avseende
på omfattning, utfall och vem som utfört kontrollen.
Attest i IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest.
Attest skall i normalfallet registreras av den som utfört kontrollen. Attest
skall ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den
person som utfört attesten. Om systemet inte bedöms uppfylla dessa
krav skall den kontrollerade informationen tas ut på papper och genom
underskrift attesteras på normalt sätt. Om attest i IT-baserade system
registreras av annan än den som utfört kontrollen skall
registreringsunderlaget undertecknats av kontrollanten och förvaras på
ett överskådligt sätt i minst 10 7 år. Om attest sker med hjälp av IT-stöd
ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för
tilldelning av behörigheter, införande av systemförändringar och
dokumentation av utförda kontroller (historik).

Kontrollordning

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att
effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare
kontrollåtgärd, mottagningsattest skall alltid utföras före beslutsattest.
I pappersbaserade rutiner sker behörighetskontroll enbart av
beslutsattest. Registrering får inte ske innan behörighetskontroll har
utförts.
I IT-baserade system sker behörighetskontroll enbart av beslutsattest
och utförs i systemet och säkerställs via systemdokumentation.

§ 10 Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, kan rapport
istället lämnas till ekonomichef eller kommundirektörchef.
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Kontrollåtgärder
§ 11 Fel av enklare karaktär skall åtgärdas omgående av behörig attestant. Mer omfattande fel skall
dokumenteras och rapporteras till överordnad chef samt rapporteras till respektive nämnd. Om
anmärkning är av brottslig karaktär skall kontakt även tas med ekonomiavdelningen eller
kommundirektörchef för vidare handläggning.
Om allvarligt fel berör person i ledande ställning (t ex förvaltnings Sektorchefsnivå) och den normala
ärendegången anses olämplig bör kommundirektörchef kontaktas för rekommendation om vidare
handläggning. Om sådant fel avser kommundirektörchef bör kontakt tas med kommunstyrelsens
ordförande.
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Revidering av lönepolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
lönepolicy.
Sammanfattning
Ale kommun ska, med sina nämnder och bolag, ha en gemensam lönepolitik
som grundar sig på Ale kommuns vision, med tillhörande uppdrag, värdegrund
och förhållningssätt. Lönepolicyn är ett uttryck för den politiska viljan som
uppdragsgivare och arbetsgivare samt grundar sig på lagstiftning, centrala- och
lokala kollektivavtal.
Lönepolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun,
såväl medarbetare som chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag,
förhållningssätt, vår värdegrund samt Ale kommuns mål- och budgetdokument.
Lönebildning och lönesättning har ett långsiktigt syfte att bidra till
verksamhetens mål.
Lönepolicyn ska motivera medarbetaren till delaktighet i sin egen utveckling
och att finna nya vägar för verksamhetsförbättring, gemenskap och
ansvarstagande. Lönepolicyn skall också ge en gemensam värderingsgrund för
lönesättning, öka möjligheten till att rekrytera och behålla medarbetare samt
stimulera de anställda till att förbättra kvalitén och öka effektiviteten.
Ale kommuns ambition är att lönesättning ska ske i dialog samt att
lönepolitiken är känd, begriplig och trovärdig för alla medarbetare. För att
åstadkomma detta är det viktigt med god dialog mellan arbetsgivare,
arbetstagarorganisationer och medarbetare.
Kopplat till denna lönepolicy finns styrdokument som beslutas av
kommunstyrelsen, kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, rutiner och
checklistor.
Förslag till ny lönepolicy innehåller följande ändringar:
från
Nylönesättning
Ale kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och det
bestäms utifrån:
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

·

arbetets innehåll: krav och befogenheter

·

en bedömning av individens utbildning, erfarenhet och prestation
utifrån gällande lönekriterier

·

tillgång och efterfrågan av specifik personal och marknadslöneläget för
specifika befattningar

·

lönen ska vara fastställd innan anställningen börjar

till
Lönesättning vid nyanställning
Ale kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska
sättas utifrån:
·

arbetets innehåll och krav samt befogenheter

·

individens utbildnings- och erfarenhetsbakgrund

·

marknadslöneläget för befattningen

·

lönen ska vara fastställd och anställningsavtal skrivet innan
anställningen påbörjas

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-20
Lönepolicy, ny version 2021-09-16
Lönepolicy, gällande version
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Författningssamlingen
HR-chef
Kommunchef
För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-HR.2021.453
Datum: 2021-09-20
HR-specialist Linnéa Eskilsson Almqvist
Kommunstyrelsen

Revidering av lönepolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad lönepolicy.
Sammanfattning
Ale kommun ska, med sina nämnder och bolag, ha en gemensam lönepolitik som grundar sig
på Ale kommuns vision, med tillhörande uppdrag, värdegrund och förhållningssätt.
Lönepolicyn är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare samt
grundar sig på lagstiftning, centrala- och lokala kollektivavtal.
Lönepolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun, såväl
medarbetare som chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår
värdegrund samt Ale kommuns mål- och budgetdokument. Lönebildning och lönesättning har
ett långsiktigt syfte att bidra till verksamhetens mål.
Lönepolicyn ska motivera medarbetaren till delaktighet i sin egen utveckling och att finna nya
vägar för verksamhetsförbättring, gemenskap och ansvarstagande. Lönepolicyn skall också ge
en gemensam värderingsgrund för lönesättning, öka möjligheten till att rekrytera och behålla
medarbetare samt stimulera de anställda till att förbättra kvalitén och öka effektiviteten.
Ale kommuns ambition är att lönesättning ska ske i dialog samt att lönepolitiken är känd,
begriplig och trovärdig för alla medarbetare. För att åstadkomma detta är det viktigt med god
dialog mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och medarbetare.
Kopplat till denna lönepolicy finns styrdokument som beslutas av kommunstyrelsen,
kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, rutiner och checklistor.
Förslag till ny lönepolicy innehållaner följande förändringar:
Från:
Nylönesättning
Ale kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och det bestäms utifrån:
• arbetets innehåll: krav och befogenheter
• en bedömning av individens utbildning, erfarenhet och prestation utifrån gällande
lönekriterier
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• tillgång och efterfrågan av specifik personal och marknadslöneläget för specifika
befattningar
• lönen ska vara fastställd innan anställningen börjar
Till:
Lönesättning vid nyanställning
Ale kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska sättas utifrån:





arbetets innehåll och krav samt befogenheter
individens utbildnings- och erfarenhetsbakgrund
marknadslöneläget för befattningen
lönen ska vara fastställd och anställningsavtal skrivet innan anställningen påbörjas

Maria Reinholdsson

Malin Olsson

Kommunchef

HR-chef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,2021-09-20KS-HR.2021
Lönepolicy, Ny version 2021-09-16
Lönepolicy, Gammal version

Beslutet skickas till:
För vidare hantering
Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer
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Ärendet
Lönepolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun, såväl
medarbetare som chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår
värdegrund samt Ale kommuns mål- och budgetdokument. Lönebildning och lönesättning har
ett långsiktigt syfte att bidra till verksamhetens mål.
Lönepolicyn ska motivera medarbetaren till delaktighet i sin egen utveckling och att finna nya
vägar för verksamhetsförbättring, gemenskap och ansvarstagande. Lönepolicyn skall också ge
en gemensam värderingsgrund för lönesättning, öka möjligheten till att rekrytera och behålla
medarbetare samt stimulera de anställda till att förbättra kvalitén och öka effektiviteten.
Ale kommuns ambition är att lönesättning ska ske i dialog samt att lönepolitiken är känd,
begriplig och trovärdig för alla medarbetare. För att åstadkomma detta är det viktigt med god
dialog mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och medarbetare.
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
När lönepolicyn är antagen behöver samtliga chefer och medarbetare inom organisationen få
en presentation av vad den står för och dess innehåll. HR ansvarar för kommunikationen av
denna.
Lönepolicyn kommer också att publiceras i HR handboken samt på ale.se.
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Förvaltningens bedömning
Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.
Att anta en lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av
verksamhetens mål, ge en gemensam värderingsgrund för lönesättning. Policyn ska också öka
möjligheten till att rekrytera och behålla medarbetare, den är också ett uttryck för den
politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Lönepolicy
Ale kommuns Lönepolicy har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår värdegrund
samt Ale kommuns mål- och budgetdokument. Alla medarbetare ska vara väl bekanta med detta.
Mål och syfte
Ale kommuns lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av
verksamhetens mål och ökat ansvarstagande genom att:
•
•
•

ge en gemensam värderingsgrund för lönesättning
öka möjligheten till att rekrytera och behålla medarbetare
stimulera de anställda till att förbättra kvalitén och öka effektiviteten

Grundläggande principer för lönesättning
Lönesättning sker främst vid nyanställning samt vid den årliga löneöversynen.
Lönen ska spegla medarbetarens ansvar, kompetens och prestation samt vara konkurrenskraftig så
att Ale kommun kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, både på kort och lång sikt.
Varje medarbetare ska kunna påverka sin lön genom individuella resultat och genom att utveckla
eller bidra till verksamhetens mål.
Medarbetares prestation och resultat i förhållande till verksamhetsmålen varierar, detta innebär
även att lönerna mellan medarbetare med liknande arbetsuppgifter kan skilja sig åt.

Jämlika löner
Lönesättning får aldrig påverkas av faktorer så som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Varje år ska kommunen genomföra en lönekartläggning enligt kraven i Diskrimineringslagen.
Kartläggningen redovisar löneskillnader mellan kvinnor och män.
Nylönesättning
Ale kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och det bestäms utifrån:
•
•
•
•

arbetets innehåll: krav och befogenheter
en bedömning av individens utbildning, erfarenhet och prestation utifrån gällande lönekriterier
tillgång och efterfrågan av specifik personal och marknadslöneläget för specifika befattningar
lönen ska vara fastställd innan anställningen börjar

Kommenterad [LEA1]: Lönesättning vid nyanställning
Ale kommun tillämpar individuell och differentierad
lönesättning. Lönen ska sättas utifrån:
•arbetets innehåll och krav samt befogenheter
•individens utbildnings- och erfarenhetsbakgrund
•marknadslöneläget för befattningen
•lönen ska vara fastställd och anställningsavtal skrivet
innan anställningen påbörjas

Löneöversyn
Löneöversynen grundar sig på centrala och lokala löne- och kollektivavtal samt politiska
prioriteringar. Utfallet från lönerevisionen ska harmonisera med det mervärde som medarbetaren
skapar för Ale kommun och ska spegla medarbetarens prestation utifrån mål- och
bedömningskriterier.
Bedömningskriterier
Bedömningen av medarbetarnas arbetsinsats ska göras utifrån av medarbetarna kända
bedömningskriterier.

Kommenterad [LEA2]: Ord ändrat till löneöversyn

Lönepolicy
Ale kommuns Lönepolicy har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår
värdegrund samt Ale kommuns mål- och budgetdokument. Alla medarbetare ska vara väl
bekanta med detta.
Mål och syfte
Ale kommuns lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av
verksamhetens mål och ökat ansvarstagande genom att:
•
•
•

ge en gemensam värderingsgrund för lönesättning
öka möjligheten till att rekrytera och behålla medarbetare
stimulera de anställda till att förbättra kvalitén och öka effektiviteten

Grundläggande principer för lönesättning
Lönesättning sker främst vid nyanställning samt vid den årliga löneöversynen.
Lönen ska spegla medarbetarens ansvar, kompetens och prestation samt vara
konkurrenskraftig så att Ale kommun kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, på
både kort och lång sikt. Varje medarbetare ska kunna påverka sin lön genom individuella
resultat och genom att utveckla eller bidra till verksamhetens mål.
Medarbetares prestation och resultat i förhållande till verksamhetsmålen varierar, detta
innebär även att lönerna mellan medarbetare med liknande arbetsuppgifter kan skilja sig åt.
Jämlika löner
Lönesättning får aldrig påverkas av faktorer så som kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.
Varje år ska kommunen genomföra en lönekartläggning enligt kraven i Diskrimineringslagen.
Kartläggningen redovisar löneskillnader mellan kvinnor och män.
Lönesättning vid nyanställning
Ale kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska sättas utifrån:
•
•
•
•

arbetets innehåll och krav samt befogenheter
individens utbildnings- och erfarenhetsbakgrund
marknadslöneläget för befattningen
lönen ska vara fastställd och anställningsavtal skrivet innan anställningen påbörjas

Löneöversyn
Löneöversynen grundar sig på centrala och lokala löne- och kollektivavtal samt politiska
prioriteringar. Utfallet från löneöversynen ska harmonisera med det mervärde som
medarbetaren skapar för Ale kommun och ska spegla medarbetarens prestation utifrån måloch bedömningskriterier.
Bedömningskriterier
Bedömningen av medarbetarnas arbetsinsats ska göras utifrån av medarbetarna kända
bedömningskriterier.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 214

Dnr KS-HR.2021.451

Utredning avseende lojalitetspeng
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avsluta
uppdraget avseende lojalitetspeng.
Sammanfattning
Utifrån yrkande om lojalitetstillägg har en partsgemensam grupp arbetat fram
ett förslag om hur ett lojalitetspeng skulle kunna genomföras och införas i
kommunens lönepolicy.
Gruppen har träffats vid fyra tillfällen. HR har varit sammankallande och
samtalsledare, samtliga deltagare har haft i uppgift att bidra med utgångspunkt
Ale – en arbetsgivare.
Partsgemensamma gruppens redovisning om möjlig överenskommen
lojalitetspeng
Det år medarbetaren har varit tillsvidareanställd 10 år, i kommunen, tilldelas
hen 1000 kr i löneökning. Löneökningen sker för samtliga med 10 års
anställning i december månads löneutbetalning oavsett första
anställningsdatum.
Kriterier
·

Tillägget gäller för tillsvidareanställda medarbetare

·

Medarbetaren ska ha uppnått anställning om totalt 10 år och vid den
tidpunkten vara tillsvidareanställd

·

Lojalitetspengen tillkommer lönen i december månad det år
medarbetaren uppnår en anställningstid om 10 år

·

Lojalitetspengen tas från det totalt budgeterade löneutrymmet innan
medel fördelas till chefer

·

Lojalitetspengen blir en del av grundlönen och ska ej påverka
medarbetaren i ordinarie årlig löneöversyn

·

Sjukskrivna och/eller föräldraledig ska ta del av lojalitetspengen

·

Lojalitetspengen är inte sammankopplad med individuell lönesättning,
prestation eller uppfyllande av lönekriterier

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-20
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att uppdraget avseende lojalitetspeng avslutas.
Robert Jansson (SD) tillstyrker för Sverigedemokraternas räkning Mikael
Berglunds (M) yrkande.
Monica Samuelsson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att Ale
kommun inför lojalitetstillägg i linje med partsgemensamma gruppens
redovisning om möjlig överenskommen lojalitetspeng.
Sven Engdahl (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Monica
Samuelssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med hans eget yrkande.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-chef
Kommunchef
För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-HR.2021.451
Datum: 2021-09-20
HR-specialist Linnéa Eskilsson Almqvist
Kommunstyrelsen

Utredning avseende lojalitetspeng
Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan förslag till beslut.
Sammanfattning
Utifrån yrkande om lojalitetstillägg har en partsgemensam grupp arbetat fram ett förslag om
hur ett lojalitetspeng skulle kunna genomföras och införas i kommunens lönepolicy.
Gruppen har träffats vid fyra tillfällen. HR har varit sammankallande och samtalsledare,
samtliga deltagare har haft i uppgift att bidra med utgångspunkt Ale – en arbetsgivare.
Partsgemensamma gruppens redovisning om möjlig överenskommen lojalitetspeng:
Det år medarbetaren har varit tillsvidareanställd 10 år, i kommunen, tilldelas hen 1000 kr i
löneökning. Löneökningen sker för samtliga med 10 års anställning i december månads
löneutbetalning oavsett första anställningsdatum.
Kriterier
•

Tillägget gäller för tillsvidareanställda medarbetare

•

Medarbetaren ska ha uppnått anställning om totalt 10 år och vid den tidpunkten vara
tillsvidareanställd

•

Lojalitetspengen tillkommer lönen i december månad det år medarbetaren uppnår en
anställningstid om 10 år

•

Lojalitetspengen tas från det totalt budgeterade löneutrymmet innan medel fördelas till
chefer

•

Lojalitetspengen blir en del av grundlönen och ska ej påverka medarbetaren i ordinarie
årlig löneöversyn

•

Sjukskrivna och/eller föräldraledig ska ta del av lojalitetspengen

•

Lojalitetspengen är inte sammankopplad med individuell lönesättning, prestation eller
uppfyllande av lönekriterier
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Maria Reinholdsson

Malin Olsson

Kommunchef

HR-chef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

HR-chef
Kommunchef
För kännedom:

Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer
Ärendet
Utifrån yrkande om lojalitetstillägg har en partsgemensam grupp arbetat fram ett förslag om
hur en lojalitetspeng skulle kunna genomföras och införas i kommunens lönepolicy.
Gruppen har träffats vid fyra tillfällen. HR har varit sammankallande och samtalsledare,
samtliga deltagare har haft i uppgift att bidra med utgångspunkt Ale – en arbetsgivare.
Arbetsgrupp;
•

HR-specialist samt lönechef

•

Chefer från samtliga sektorer

•

Arbetstagarorganisationer som medverkar på centralt IFM

•

Inledande möte, kommunchef och HR-chef

•

Ekonomiavdelningen för beräkning av kostnader för ett införande

Partsgemensamma gruppen startade med att komma överens om en gemensam definition av
lojalitet, vilket här defineras som antal anställningsår i kommunen.
För att föra dialogen framåt har partsgemensamma gruppen tittat på statistik och lönestruktur
för de stora yrkesgrupperna i Ale. Gruppen har även haft samtal kring personalomsättning.
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Samtal har även förts kring lojalitetpengens påverkan på motivation och att välja att arbeta
hos Ale kommun samt påverkan på ordinarie löneöversyn.
Partsgemensamma gruppens syn på lojalitetspengens påverkan, vid ett införande, är att denna
möjligen skulle kunna påverka medarbetare som valt att stanna länge i Ale positivt. Samt
bidra till att befintliga lojala medarbetare pratar gott om lojalitetspengen och kommunen som
arbetsgivare
Få, i partsgemensamma gruppen, tror att en lojalitetssatsning kommer att påverka
personalomsättningen i någon riktning.
I gruppen har det varit viktigt att komma överens om en nivå på tillägg som är på en hållbar
nivå över tid utan att ta för stort ekonmiskt utrymme från löneöversynen för alla medarbetare.
De centrala löneavtalen behöver följas och i dessa förespråkas individuell och diffrentierad
lön utifrån kända lönekriterier och individuell prestation. Löneökning i översyn ska i enlighet
med dessa ej baseras på anställningsår eller ålder.
Partsgemensamma gruppens redovisning om möjlig överenskommen lojalitetspeng:
Det år medarbetaren har varit tillsvidareanställd 10 år, i kommunen, tilldelas hen 1000 kr i
löneökning. Löneökningen sker för samtliga med 10 års anställning i december månads
löneutbetalning oavsett första anställningsdatum.
Kriterier
•

Tillägget gäller för tillsvidareanställda medarbetare

•

Medarbetaren ska ha uppnått anställning om totalt 10 år och vid den tidpunkten vara
tillsvidareanställd.

•

Lojalitetspengen tillkommer lönen i december månad det år medarbetaren uppnår en
anställningstid om 10 år

•

Lojalitetspengen tas från den totalt budgeterade löneutrymmet innan medel fördelas
till chefer

•

Lojalitetspengen blir en del av grundlönen och ska ej påverka medarbetaren i ordinarie
årlig löneöversyn

•

Sjukskrivna och/eller föräldraledig ska ta del av lojalitetspengen

•

Lojalitetspengen är inte sammankopplad med individuell lönesättning, prestation eller
uppfyllande av lönekriterier
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Ekonomisk bedömning
Om lojalitetspeng införs är det cirka 840 medarbetare som berörs år ett. Merparten återfinns
inom kommunals- och lärarnas avtalsområden.
Införandet innebär en kostnad på cirka 14 321 580 kr av totalt budgeterad löneöversynspott
om 32 900 000 = 43,5 % av totala löneökningssumman 2022 (exklusive arbetsgivaravgifter är
summan 840 000 kr i månaden).
Årligen efter införande cirka 0,1% av total budget för löneöversynen med utgångspunkt att
det budgeterats 2,5 % (snitt 60 medarbetare).
Konsekvensen är minskat löneutrymme till övriga medarbetare i löneöversynen. Minskade
möjligheter för chef att premiera medarbetare som ej uppnår 10 år i Ale samt de som passerat
10 år i Ale i löneöversynen. Mindre strategiska medel för att uppnå önskvärd lönestruktur.
Risk för ökad personalomsättning bland medarbetare som arbetat kortare än 10 år i Ale på
grund av svag löneutveckling.
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
Ett beslut om införande av lojalitetspeng innebär ett tillägg i Ale kommuns lönepolicy.
Hanteras av HR-enheten vid beslut.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

KS § 192

Dnr KS-SOU.2020.491

Landsbygdsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
landsbygdsprogrammet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har givit ett uppdrag att ta fram ett landsbygdsprogram
för att skapa en gemensam syn på landsbygdens förutsättningar och tillgångar.
I programmet ska näringslivets förutsättningar och betydelse visas tydligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-02
Landsbygdsprogram 2021, förslag
Remissvar från LRF
Remissvar från Starrkärr-Kilanda hembygdsförening
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning avslag på
förvaltningens förslag.
Monica Samuelsson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Mikael Berglund (M) ställer proposition på dels förvaltningens
förslag och dels på Robert Janssons (SD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Protokollsanteckning
Robert Jansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning för
Sverigedemokraternas räkning:
Vi tycker att det är ett urvattnat förslag som beskriver hur det ser ut idag.
Risken är att det inte kommer leda till något utan enbart bli liggande utan
någon åtgärd. Det fattas klara ställningstagande för näringslivets
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

förutsättningar på landsbygden bland annat hur kommunen ställer sig till
bostadsbyggande.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare, avdelningen för strategi- och uppföljning
För kännedom

Avdelningschef för strategi och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2020.491
Datum: 2021-09-06
Utvecklingsledare Maria Palm
Kommunstyrelsen

Landsbygdsprogram
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
landsbygdsprogrammet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har givit ett uppdrag att ta fram ett landsbygdsprogram för att skapa en
gemensam syn på landsbygdens förutsättningar och tillgångar. I programmet ska näringslivets
förutsättningar och betydelse visas tydligt.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-02
Landsbygdsprogram 2021, förslag
Remissvar från LRF
Remissvar från Starrkärr-Kilanda hembygdsförening
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare, avdelningen för strategi- och uppföljning
För kännedom:

Avdelningschef för strategi och uppföljning
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Ärendet
Landsbygdsprogrammet ska fungera som ett samhällskontrakt mellan kommun och invånare.
Med hjälp av programmet skapas en gemensam syn på landsbygdens förutsättningar
och tillgångar med natur och miljö som inte återfinns på andra områden i kommunen.
Programmet ska beskriva förutsättningar i form av tillgång till service, kollektivtrafik och
andra samhällsfunktioner och tjänster som gör att människor kan leva och verka i olika delar
av kommunen.
I programmet ska näringslivets förutsättningar och betydelse för landsbygden i kommunen
visas. Näringslivet ska beskrivas med den bredd som finns från gröna näringar till ny teknik
och annan verksamhet som skapar möjligheter och är en realitet i dagens Ale.
Remiss
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08 § 139 att skicka landsbygdsprogrammet på remiss
enligt bifogad sändlista i ärendet. Två svar har inkommit och har hanterats av förvaltningen
enligt följande:
Svar från Starrkärr-Kilanda hembygdsförening
"Vi har läst programmet och pratat om det i vår styrelse det är svårt att greppa om helheten.
Vi är 14 personer, alla har uppgifter för skötsel och ansvar för Prästalunden och museets 8
byggnader med mycket kulturhistoria. Allt arbete är ideellt, men det är svårt att få med unga
personer att engagera sig, i vår verksamhet är de flesta runt 75 år.
Din beskrivning av Ale kommuns framtid låter som en dröm att bo och leva i, men jag själv
har växt upp på en bondgård med mor och far och många syskon, mycket arbete alla fick
delta efter förmåga. Inga semestrar och ont om pengar, men vi hade det bra och tog hand om
varandra. Men jag tror inte att ett sådant samhälle passar dagens Alebor.
Vi är en förort till Göteborg bra kommunikation för pendlare är viktigt och stödja
ungdomsklubbarna, kulturlivet och friluftsverksamheten. Den ökade brottsligheten behöver
mer uppmärksamhet.
Möjlighet att välja var i Ale man vill bosätta sig och hur man vill leva under eget ansvar och
förutsättningar."
Förvaltningens svar: Föreningen gör ett berömvärt arbete med skötsel och ansvar för
Prästalund. Det är en utmaning att engagera och få med människor i det arbetet.
Bedömningen är att det som framförs i svaret faller utanför landsbygdsprogrammet omfång
och inga justeringar utifrån remissvaret föreslås.
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Svar från LRF
"Vi tycker det är positivt att Ale kommun har ambitionen att ta fram ett bra
landsbygdsprogram. Men vi tycker att det är ett urvattnat förslag som mest beskriver hur det
ser ut idag. Förvisso beskriver det också en del av de förutsättningar som finns.
Det fattas klara ställningstagande för näringslivets förutsättningar på landsbygden bl.a. att
kommunen är positiv till bostadsbyggande. Både generationsbyggande och annan
nybyggnation, för att hela landsbygden skall leva. Det finns gott om randområden att bygga
på. Kommunen måste också se till att skapa bra fungerade kommunikationer, både när det
gäller kollektivtrafik, gång och cykelvägar och inte minst fungerade bredband över hela
landsbygden. Förutom näringslivet möjliggör detta att boende kan bo kvar på landsbygden
längre och åldras med det digitala stöd kommunen har som vision att utveckla i framtiden.
Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för de samlingslokaler som finns. Vi tycker
det är självklart att det i programmet framgår att kommunen ser landsbygden och dess
näringar som en del av "hela Ale skall leva " och inte som vi ibland får en känsla av "ett
fritidsområde för tätortsnära."
Förvaltningens svar: Landsbygdsprogrammet har som uppgift att ge en bild av
förutsättningar och möjligheter som finns på kommunens landsbygd. Programmet är inget
styrande dokument utan har funktionen av ett samhällskontrakt mellan kommun och invånare.
Bedömningen är att det som framförs i svaret faller utanför landsbygdsprogrammet omfång
och inga justeringar utifrån remissvaret föreslås.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Programmet beskriver de viktigaste förutsättningar för en modern och levande landsbygd och
under framtagandet har dialoger hållits med olika intressenter.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Landsbygdsprogrammet är inget styrande dokument utan ska stödja förutsättningar för en
levande och modern landsbygd.
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Remissyttrande
Programmet har skickats på remiss enligt beslut och sändlista i ärendet. De två svar som har
inkommit redovisas i texten ovan samt bifogas i ärendet.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att de remissvar som inkommit inte föranleder en justering av
programmets innehåll eller utformning då svaren bedöms ligga utanför vad
Landsbygdsprogrammet ska omfatta. Programmet är att se som ett samhällskontrakt mellan
kommun och invånare för att skapa en gemensam syn på landsbygdens förutsättningar
och med tillgångar som natur och miljö. Framför allt har näringslivet en viktig roll för en
levande landsbygd.
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Remissvar på landsbygdsprogram från LRF
Vi tycker det är positivt att ale kommun har ambitionen att ta fram ett bra
landsbygdsprogram. Men vi tycker att det är ett urvattnat förslag som mest beskriver hur det
ser ut idag. Förvisso beskriver det också en del av de förutsättningar som finns.
Det fattas klara ställningstagande för näringslivets förutsättningar på landsbygden.
bl.a att kommunen är positiv till bostadsbyggande. Både generationsbyggande och annan
nybyggnation, för att hela landsbygden skall leva. Det finns gott om randområden att bygga
på.
Kommunen måste också se till att skapa bra fungerade kommunikationer, både när det gäller
kollektivtrafik, gång och cykelvägar och inte minst fungerade bredband över hela
landsbygden. Förutom näringslivet möjliggör detta att boende kan bo kvar på landsbygden
längre och åldras med det digitala stöd kommunen har som vision att utveckla i framtiden.
Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för de samlingslokaler som finns.
Vi tycker det är självklart att det i programmet framgår att kommunen ser landsbygden och
dess näringar som en del av "hela ale skall leva " och inte som vi ibland får en känsla av "ett
fritidsområde för tätortsnära.

Till Maria Palm

Alafors den 23 augusti

Svar på Landsbygdsprogrammet från
Starrkärr-Kilanda hembygdsförening
Vi har läst programmet och pratat om det i vår styrelse det är svårt att greppa
om helheten.
Vi är 14 personer, alla har uppgifter för skötsel och ansvar för Prästalunden och
museets 8 byggnader med mycket kulturhistoria. Allt arbete är ideellt, men det
är svårt att få med unga personer att engagera sig, i vår verksamhet är de flesta
runt 75 år.
Din beskrivning av Ale kommuns framtid låter som en dröm att bo och leva i,
men jag själv har växt upp på en bondgård med mor och far och många syskon,
mycket arbete alla fick delta efter förmåga. Inga semestrar och ont om pengar,
men vi hade det bra och tog hand om varandra. Men jag tror inte att ett sådant
samhälle passar dagens Alebor.
Vi är en förort till Göteborg bra kommunikation för pendlare är viktigt och
stödja ungdomsklubbarna, kulturlivet och friluftsverksamheten. Den ökade
brottsligheten behöver mer uppmärksamhet.
Möjlighet att välja var i Ale man vill bosätta sig och hur man vill leva under eget
ansvar och förutsättningar.

Mvh Berit Johansson
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Landsbygdsprogram
Inledning
Ale kommuns mål med landsbygdens utveckling är att skapa
förutsättningar för en modern och levande landsbygd. Detta
görs genom att främja företagsamhet på landsbygden och
genom att rikta de satsningar som görs på landsbygden till att
stärka underlag för service i landsbygdens orter. Det ska vara
möjligt att träffa familj, vänner, utnyttja samhällsservice och
leva ett självständigt liv även som barn och gammal när man
lever på landsbygden.
Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är stort
och boende, näringsidkare och föreningars kunskap och
fortsatta intresse är en förutsättning för landsbygdens
utveckling.

Syfte
Landsbygdsprogrammet ska fungera som ett samhällskontrakt
mellan kommun och invånare. Med hjälp av programmet
skapas en gemensam syn för landsbygdens förutsättningar
och tillgångar med natur och miljö som inte återfinns på andra
områden i kommunen.
Programmet ska beskriva förutsättningar i form av tillgång på
service, kollektivtrafik och andra samhällsfunktioner och
tjänster som gör att människor kan leva och verka i olika delar
av kommunen.
I programmet ska näringslivets förutsättningar och stora
betydelse för landsbygden i kommunen
visas tydligt. Näringslivet ska beskrivas med all den bredd som
finns från gröna näringar till ny teknik och annan verksamhet
som skapar möjligheter och är en realitet i dagens Ale.
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Arbetssätt
Information och material till programmet har inhämtats från
workshops och dialoger med berörda tjänstepersoner, invånare
och politiker. Invånarnas perspektiv har främst inhämtats från
ortsutvecklingsmöten och från Ale 360s perspektivinsamling.
Information har även hämtats från Ales befintliga styrdokument
och rapporter från bland annat Sveriges kommuner och
regioner (SKR), Boverket, Jordbruksverket och Västtrafik.
Även länsstyrelsens vision för Västra Götalands landsbygd har
beaktats.
Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är
viktigt att ta tillvara och en förutsättning för att inhämta den
kunskap som finns om närmiljön och vad som krävs för att
utveckla densamma. Under arbetet med Ales
Landsbygdsprogram har kunskap och perspektiv samlats in
under ortsutvecklingsmöten i Hålanda, Skepplanda, Starrkärr
och Alvhem. Besökarna fick delta i en workshop och svara på
vad man uppskattar med att bo på landsbygden samt vilka
utmaningar det finns med att bo och verka på där.
Dialog har även förts med Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
och verksamma lantbrukare i Ale som är viktiga aktörer på
landsbygden och ofta har en stor påverkan på situationen och
utvecklingen.

3

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

Tillsammans utvecklar vi landsbygden
Landsbygdens värden ska hanteras varsamt och klokt, det
öppna kulturlandskapet, natur, naturresurser och jordbruksmark
ska bevaras. Framtida livsmedelsförsörjning,
rekreationsområdenas värden och kommunens attraktionskraft
för turism är beroende av detta.
Här finns också naturresurser som råvatten, byggmaterial, grus
och mineraler, energi- och livsmedelsproduktion och
ekosystemtjänster. Möjligheter till naturupplevelser, friluftsliv
med tillgång till bär, svamp, jakt och fiske.

Framtid och omvärldsperspektiv
Över hälften av världens befolkning bor idag i urbana områden
och andelen förväntas stiga. Växande städer kan skapa nya
möjligheter men det innebär också sociala och miljömässiga
utmaningar.
Förtätning av staden innebär ofta minskade grönytor som är
viktiga för rekreation och barns möjligheter till fri rörelse.
Grönska minskar också effekten av buller och luftföroreningar.
I takt med denna utveckling väntas landsbygdens värden bli
mer eftertraktade både som en plats att bo och verka på men
även som turistmål.
Det finns en växande efterfrågan på närproducerad mat och
lokala produkter vilket kan generera tillväxt och mervärde för
våra samhällen.
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Natur- och kulturvärden

Kommunens natur- och kulturmiljövärden har positiva effekter
för en god boende- och livsmiljö samt för rekreation och
turism. Här finns vacker, intressant och värdefull natur som ger
möjlighet till rekreation och friluftsliv. Att bevara värdefull
natur är en viktig del i att hindra att arter försvinner och för att
värna grundläggande värden som rent vatten och ren luft.
Vetenskapliga studier visar också att natur- och
friluftsupplevelser har en positiv inverkan på vår hälsa. Bor
man på landet har man ofta dessa miljöer runt knuten och när
man frågar invånarna om varför man vill bo på landet är det
just närheten till naturen och tystnaden som lyfts.
Områdena är
också attraktiva
Vättlefjäll erbjuder omväxlande vacker natur
utflyktsmål för de med ett flertal vandringsleder och
som inte bor på
motionsspår. Risveden brukar ibland beskrivas
landet. Genom
som den sista vildmarken i Västsverige. Ett av
att informera
de få områden där man fortfarande hittar
kommuninvånare
väglöst land och kan njuta av fantastiska
och turister om
naturupplevelser. Det finns gott om sjöar i Ale,
alla de spännande
Hälltorpssjön i Alafors, Hultasjön i Kilanda, och
platser som ﬁnns
Hålsjön i Hålanda är några av de fina
att besöka inom
badsjöarna.
kommunen har
man möjlighet att
locka fler turister
till Ales natur- och kulturlandskap.
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Digitaliseringens möjligheter kan utvecklas för ändamålet,
också för att öka tryggheten när man är ute i det fria.
Aletrakten är en gammal kulturbygd med rik och spännande
historia. Överallt i bygden finns spår och lämningar alltifrån
förhistorisk tid, vikingatid och gamla bruksorter. Närhet till
kultur- och naturmiljöer förknippas ofta med livskvalitet och är
en viktig resurs för landsbygden.
Lokalt engagemang och bygdegemenskap har också ofta
kulturmiljön som grund. Länets hembygdsföreningar har stor
betydelse för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och hela miljöer runt hembygdsgårdar, bland annat
trädgårdar, odlingar och vårdträd. Här kan verksamheter
utvecklas som bidrar till social sammanhållning, företagande
och levande landsbygd.

Pilgrimsleden Göta Älv – är ett samarbetsprojekt mellan
flera kommuner för att skapa leden och lyfta fram
platser med natur- och kulturarv.
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Demokrati, samverkan och lokalt inflytande
Det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling är
viktigt att tillvarata. Det lokala inflytandet hos medborgare är
en förutsättning för att inhämta den kunskap som finns om
närmiljön och vad som krävs för att utveckla densamma. På
landsbygden finns ofta en gemenskap, man känner de flesta i
omgivningen och hjälps åt för att lösa problem som uppstår.
I olika forum på webben och vid möten diskuteras frågor som
är viktiga för orten och medborgarna har möjlighet att framföra
idéer och lokala utvecklingsförslag direkt till kommunala
beslutsfattare. Antingen direkt vid möten eller digitalt via Ale
förslaget eller vid allmänhetens frågestund vid
kommunfullmäktige.
Föreningsliv och andra sociala sammanhang skänker ofta
glädje och mening för människor. Ideella föreningar bidrar med
aktiviteter och skapar lokal identitet och attraktivitet, vilket
stärker en bygds sociala kapital. Gemenskap och sociala
relationer har stor betydelse för hälsa och livskvalitet, att stödja
föreningslivet och ha mötesplatser i lokaler och naturen är
viktiga delar för en attraktiv landsbygd.
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Näringsliv
När de som bor på landsbygden också har en möjlighet att
försörja sig på platsen skapas förutsättningar för en levande
landsbygd. Landsbygden erbjuder stora möjligheter för
företagande och entreprenörskap inom livsmedel och gröna
näringar vilket är utpekade som framtidsbranscher för Ale.
Gröna näringar är näringar kopplade till jord, skog och
trädgård men även landskapens unika miljö som kan nyttjas
till turism som exempelvis vandring, paddling och
gårdsbutiker. Förädlingsindustrin inom livsmedel ingår
också i gröna näringar.

Hjälp till lokala producenter och näringsidkare att hitta
lösningar på utmaningar för företagande är en viktig del för att
skapa möjlighet att bedriva verksamhet på landsbygden.
Fungerande postgång och digital kommunikation är en
grundläggande förutsättning. Det kan även behövas hjälp att
förstå de regelverk och tillsyn som finns för de som driver
verksamhet.
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Jord- och skogsbruket spelar en viktig roll för landsbygdens
situation och utveckling. Kommunens bästa åkermarker finns
norr om Älvängen och omkring Skepplanda. I de södra
kommundelarna är företagandet inom gröna näringar lägre.
Skogsskötsel ingår ofta som en del av företagets försörjning
och många har också spannmålsodling och någon form av
djurhållning. Detta kombineras ofta med hantverkstjänster som
kan var allt från byggtjänster till olika maskintjänster.
Det har skett en omfattande strukturell förvandling av
lantbruket från att det för trettio år sedan fanns 83
mjölkproducerande företag till att det idag finns fem
mjölkproducerande gårdar kvar i kommunen. Merparten av de
som slutar med mjölkproduktion bor kvar och försörjer sig på
ett kombinerat företagande med bas inom gröna näringar.
Farmartjänst är en sammanslutning av 22 lantbrukare som
tillsammans marknadsför och erbjuder ett antal
hantverkstjänster som snickeri, maskintjänster, skogsröjning
och andra liknande uppdrag.
Det finns ett ökat intresse för närodlat och lokalproducerad mat.
Det märks bland annat i ett relativt nytt sätt att sälja lokala
produkter via rekoringar.
REKORING i Ale
Rekoringen är en plattform för lokala producenter av
livsmedel, där försäljning kan ske till konsumenter
utan mellanhänder.
Förmedlingen sker via Facebook, där producenter kan
presentera sina varor och konsumenter kan lägga
beställning.
Facebook-gruppen i Ale har för närvarande drygt 2 800
medlemmar och 10 – 15 producenter. Beställningar
görs via Facebook och varorna hämtas och lämnas ut
regelbundet på en bestämd plats och tidpunkt.
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Jordbruket är en självklar del av landsbygden och det är viktigt
att de som bedriver jordbruksverksamhet får göra det utifrån de
förutsättningar som krävs vilket kan innebära lukt och buller
som påverkar omgivningen.
Kunskap och intresse för att vara landskapsvårdare och att ta
hand om natur och djur på bästa sätt och med hänsyn till miljön
har ökat. Många företagare ser det som en viktig del av
verksamheten som också bidrar till arbetsglädje och uppskattas
av kunder och omgivning.
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande branscher
och här finns en stor utvecklingspotential för landsbygden. Fler
människor söker sig ut till naturen och friluftslivet, att
”hemestra” - semestra i närområdet - blir allt vanligare. Detta
ger nya möjligheter inom turism och besöksnäring. Ales
varierade och rika natur med goda förutsättningar för bad, ﬁske,
paddling och vandring gör området intressant för turister.
Snabb tågförbindelse mellan Göteborg och Trollhättan bidrar
också till attraktiviteten.
Den digitala transformation av samhället har också gett
uppkomst till att den fysiska platsens betydelse för företagande
förändrats. Idag är människor, kompetens och tjänster länkade
med varandra över världen och det globala har blivit glokalt.
Idag kan du bo på landsbygden och ha din huvudsakliga
tjänsteleverans som konsult i en helt annan del av världen.
Framväxandet av konsulterna, både de egenanställda, och de
som utvecklar större konsultverksamheter är en trend vi ser i
Sverige och i Ale i takt med att vi blir alltmer
tjänsteproducerande som land. Här blir den digitala
tillgängligheten helt avgörande. Här ser vi också som ett
resultat av detta, framväxande av gig-ekonomin som lånat
namn från musikbranschens spelningar (gig). Några av gigekonomins kännetecken är att arbete ofta sker genom en app.
för mobiltelefon, att den som arbetar för företaget betygsätts
och att den som utför uppdraget måste stå för de redskap eller
fordon som krävs för att utföra arbetet.
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Boende
Förutsättningarna för hur det är att leva på landsbygden kan se
väldigt olika ut beroende på var man bor. Tillgänglighet till
kollektivtrafik och service kan variera beroende på ort eller om
man bor i ett mer glesbebyggt område.
Det finns ett ökat intresse att bosätta sig på landsbygden i Ale
kommun och att pendla till arbete i Göteborg, Kungälv eller
andra städer. Idag finns det också fler möjligheter att arbeta på
distans vilket också underlättar att bo på landet.
Idag är det ofta brist på hyresrätter och lägenheter på
landsbygden vilket kan göra det svårt att bo kvar på
landsbygden i livets alla skeden. Komplettering i
landsbygdsbyar med olika typer av bostäder och
upplåtelseformer än eget ägande är positivt för att möjliggöra
generationsväxlingar.
Detaljplaner saknas ofta på landsbygden därför måste
bygglovsansökan prövas mot översiktsplanen, samt mot regler i
Plan- och bygglagen och Miljöbalken. För att fortsatt ha en
levande landsbygd finns det behov av att bygga nya bostäder
och verksamhetslokaler på lämpliga platser.
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Att åldras på landsbygden
I det gamla jordbrukssamhället var hela familjen engagerade i
gårdens sysslor. Alla hade olika uppdrag såväl vuxna som barn
och det var en självklarhet att hjälpa till. Familjen bestod ofta
av flera generationer, syskon och ibland även anställda. Dagens
äldre är uppvuxna i det traditionella jordbrukssamhället och har
i någon form bibehållit den livsstilen och har fortsatt ha en god
kontakt med barn, barnbarn, släkt, vänner och grannar. Gården
har gått i arv i många generationer och det finns en önskan och
vilja att det ska fortsätta så i kommande generationer.
Våra äldre har vuxit upp med att arbetet har varit en viktig och
naturlig del av livet liksom att ha en frihet att själv planera och
anpassa livet till skötsel av gård, djur och grödor. Sysslolöshet
är därför sällan ett problem utan de flesta är aktiva och har
något att göra även som pensionärer. Däremot kan det finnas en
känslomässig ensamhet men få sitter still och bara väntar på
sällskap.
Frihet är ett tema som ofta nämns om livet på landsbygden. Det
kan innebära flera olika aspekter som att fritt bestämma
arbetstider, arbetsuppgifter och arbetstakt. Men det kan också
handla om fri tillgång på natur och frisk luft, frihet från stress
och frihet att välja hur många människor man vill ha omkring
sig.
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Äldre personer på landsbygden har ofta en god livskvalitet 1och
uppskattar närhet till släkt, vänner och grannar. De är till stor
del friska och bor i moderniserade bostäder. Det finns ofta en
önskan att åldras och få bo kvar hemma så länge som det är
möjligt. Men det finns också exempel på personer som bor
omodernt i slitna hus och utan moderniteter som varmvatten
och vattentoalett. Kanske finns det då också en kombination
med problem som skulder, sjukdom och ensamhet.
Äldre har ofta en god hälsa och vital livsstil. Man känner sig
inte oviktig, glömd eller har en försämrad status utan man är
sysselsatt och tar ansvar och deltar i företagandet tillsammans
med den nära familjen. Familjetraditioner, frihet, natur,
friskluft och en aktiv livsstil är alla faktorer som bidra till god
hälsa och hög livskvalitet.
Äldreomsorgen undersöker möjligheter att använda mer digitalt
stöd. Man vill underlätta för äldre att använda surfplattor eller
mobiler för att lättare få kontakt och delta i möten och andra
arrangemang tanken är att ha surfplattor för utlåning och att det
ska finnas tillgång till en ”IT-fixare” alltså en IT-support
inriktad på äldres digitala användning.

Kommunikation
En välfungerande infrastruktur och goda
kommunikationsmöjligheter blir allt viktigare för människan
och samhället. Ale är en utpendlingskommun och utvecklingen
i samhället handlar i stor utsträckning om utbyten mellan varor
och tjänster, utbyten som rör sig mellan stad och land. Detta
förutsätter goda kommunikationsmöjligheter både fysiskt och
digitalt. På landsbygden kan det vara svårt att resa med
kollektivtrafiken eftersom det krävs ett visst antal resande för
att driva en busslinje av såväl ekonomiska som miljömässiga
skäl.
Kommunen har kommunalt huvudmannaskap för vägar i en del
av kommunens orter. På landsbygden är det ofta enskilt
huvudmannaskap och de mindre vägarna sköts av
vägföreningar. Trafikverket har vanligtvis ansvar för större
vägar.

1

Att åldras på landsbygden av Inga-Lill Hartell, Dorotea Wilk
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Digital kommunikation
Tillgången till elektronisk infrastruktur har blivit allt viktigare
för att medborgare och näringsliv ska kunna delta och verka i
samhället oavsett lokalisering. Ales landsbygd är inte
tillräckligt tätbefolkad för att marknaden ska bygga ut bredband
med hög kapacitet, utbyggnaden sker genom ideellt
engagemang i så kallade fiberföreningar.
Ale har tre fiberföreningar och idag finns det utbyggt fiber på
stora delar av landsbygden. Undantaget är i ytterkanterna där
det är långt till närmsta granne. I dagsläget är det dyrt och svårt
att få till en utbyggnad i ytterområden
Kommunen har inlett ett samarbete för att sätta upp smalband
(överföring av data i låghastighet) där näringslivet eller andra
aktörer på landsbygden kan använda sig av sensorer för att få
information inom olika områden. Exempelvis kan sensorn visa
hur många som går på en stig, när en papperskorg är full eller
när elen inte längre fungerar i ett elstängsel.
Mobiltäckning är generellt god på landsbygden. Det finns ett
mindre antal glesbebyggda områden där mobiltäckningen
saknar en god standard.
Tillgång till regelbunden postgång är viktigt för företagare på
landsbygden. För företagare som bedriver e-handel är daglig
postgång en nödvädighet.
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Framtid
Gröna näringar är basen för en levande landsbygd även om
antalet heltidsarbetande lantbrukare har minskat är det
fortfarande många egna företag som har basen inom gröna
näringar och kombinerar det med annan verksamhet. En god
lönsamhet är en självklar förutsättning för verksamheten och en
levande landsbygd. De gröna näringarna spelar också en viktig
roll för att vårda landskapet och minimera den negativa
miljöpåverkan av naturen.
Lokalt producerade produkter är efterfrågade och intresset är
stigande. Rekoringar är en möjlighet att få direktkontakt mellan
producent och konsument. Ett annat sätt är att slakta djur lokalt
och sälja köttlådor vilket gör att konsumenten kan delta och få
insyn i hur djuren lever och hur produktionen av kött går till. I
framtiden kommer antalet matprodukter tas fram liknande sätt
att öka. Tänkbara produkter kan vara olika grönsaker, potatis,
frukt, ägg och liknande livsmedel. Försäljning kan ske genom
någon form av överenskommelse mellan konsument och
producent där man är tillsammans tar fram riktlinjer för hur och
vilka produkter som ska tas fram.
En tendens inom gröna näringar är att företagens storlek och
specialisering ökar. För att behålla lönsamhet och uppfylla de
krav som ställs på miljövänligt producerande produkter med
hög kvalitet ökar specialiseringen och kunskapskraven. Det kan
leda till företag som till exempel specialiserar sig på
spannmålsodling och sedan åtar sig att sköta flera gårdars
spannmålsodling.
Det finns en efterfrågan att flytta ut till landsbygden där många
kan arbeta helt eller delvis på distans eller driva eget
företagande. En viktig förutsättning är tillgång till bra
infrastruktur för såväl datatrafik som vägar, cykelvägar och
kontinuerlig tillgång på el och samhällsservice. Regelbunden
postgång är ett krav särskilt för det företag som vill sälja
produkter via e-handel.
Det behövs en god dialog mellan stad och land där man
gemensamt kommer fram till hur vi fortsatt har en levande
landsbygd med arbetstillfällen och möjlighet att försörja sig.
Det gäller att undvika djupa motsättningar mellan stad och land
och i stället hitta lösningar som är bra ur ett brett
samhällsperspektiv och bidrar till välmående människor och
natur. Landsbygden är rik på naturtillgångar som rätt använt
bidrar till människors hälsa, klimatanpassningar och en
biologisk mångfald. En grundförutsättning för det är en fortsatt
levande landsbygd.
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Länkar
Landsbygd i förändring
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokume
nt/2008/landsbygd_i_forandring.pdf
Landsbygd 2050– vår vision för landsbygden i Västra
Götaland
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e0
08c8315a6/1526068394089/visionsdokumentlandsbygd2050.pdf
Potentialstudie för cykling
https://www.vgregion.se/regionalutveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/okadcykling-i-vastra-gotaland/potentialstudie/
För Sveriges landsbygder –en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd
https://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a1
56a41659021e0e1387e713d/sou-2017_1_web.pdf
Jordbruksverket - Jordbruksmarkens värde
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.352c057214f2
288b85cf16be/1439541455348/ovr362.pdf
Strategi för hälsa- TILLSAMMANS – VARJE DAG LITE BÄTTRE,
SKL
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-6049.pdf?issuusl=ignore
Ales styrdokument
Riktlinjer för byggnation på landsbygden
https://ale.se/download/18.7a432ab713e61f9ecccd3c/136879
2398434/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20byggnation%20p%C3%A5
%20landsbygd%20130104.pdf
Naturvårdsprogram
https://ale.se/download/18.b7193b515ac91cddff3f88/149026
4246196/Naturvårdsprogram.%202007-09-24.pdf
Bostadsförsörjningsprogram
https://ale.se/download/18.72e51a5b15a4c43bf8d5221/1488
381524396/09.04.+Bostadsförsörjningsprogram+Ale+kommun
+2017-2021.pdf
Kulturarv
https://ale.se/download/18.3e56d9df129ccbbb525800016493
/1363266653278/Kulturhistorisk%20bebyggelseinventering.pd
f
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Att leva i Ale; Social kartläggning
https://ale.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/att-leva-iale---social-kartlaggning.html
Ale 360 grader Perspektivinsamling
https://www.ale.se/download/18.391c3f241690c86c6af459c/
1553261539461/Perspektivsammanställning%20Ale%20i%203
60%20grader.pdf
Data från befolkningsprognosen
https://ale.se/4.391c3f241690c86c6af3dc9.html
Att åldras på landsbygden, Inga-Lill Hartell, Dorotea Wilk, Malmö
Högskola

http://mau.divaportal.org/smash/get/diva2:1488199/FULLTEXT01.pdf
Tack till lantbrukare Bengt Borgström och äldreomsorgschef Ulrika
Johansson som låtit sig intervjuas och bidragit med kunskap om
landsbygden i Ale samt situationen för äldreomsorgen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 209

Dnr KS.2021.414

Finansiering av lokalvård med kommunbidrag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
servicenämndens kommunbidrag för 2022 utökas med 33 227 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
utbildningsnämndens kommunbidrag för 2022 minskas med 24 112 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens
kommunbidrag för 2022 minskas med 4 278 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag för 2022 minskas med 605 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kultur- och
fritidsnämnden kommunbidrag för 2022 minskas med 3 128 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsens kommunbidrag för 2022 minskas med 1 104 tkr.
Sammanfattning
Lokalvården i kommunen föreslås från och med 2022 att finansieras med
kommunbidrag istället för som i nuläget finansieras via internfakturering av
nämnderna. Detta har under 2021 prövats inom kostverksamheten med
tillfredsställande resultat.
Förslaget innebär att lokalvården får kommunbidrag för att sköta det som
tidigare intern fakturerades som grundbeställning av lokalvård, fönsterputs
samt majoriteten av det som tidigare varit tilläggstjänster. Förändringen
förväntas inte medföra några större förändrade kostnader för kommunen som
helhet. De effektiviseringar som förslaget innebär föreslås användas till
kvalitetshöjningar inom verksamheten, bland annat viss utökning av
fönsterputs samt vissa tilläggstjänster.
Målsättningen framåt är att ytterligare verksamheter inom servicenämndens
uppdrag ska finansieras med kommunbidrag istället för som nu med intern
fakturering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-31

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Ekonomichef
För kännedom

Förvaltningsledning
Redovisnignschef
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.414
Datum: 2021-10-27
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Finansering av lokalvård med kommunbidrag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens
kommunbidrag för 2022 utökas med 33 227 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämndens
kommunbidrag för 2022 minskas med 24 112 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens
kommunbidrag för 2022 minskas med 4 278 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens
kommunbidrag för 2022 minskas med 605 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden
kommunbidrag för 2022 minskas med 3 128 tk.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens
kommunbidrag för 2022 minskas med 1 104 tkr.

Sammanfattning
Ärendet avser att lokalvården i kommunen från och med 2022 föreslås finansieras med
kommunbidrag istället för som i nuläget finansieras via internfakturering av nämnderna. Detta
har under 2021 prövats inom kostverksamheten med tillfredsställande resultat. Målsättningen
framåt är att ytterligare verksamheter inom servicenämndens uppdrag skall finansieras med
kommunbidrag istället som nu med intern fakturering. Nästa verksamhet föreslås därmed vara
lokalvården. Förslaget innebär att lokalvården får kommunbidrag för att sköta det som
tidigare intern fakturerades som grundbeställning av lokalvård, fönsterputs samt majoriteten
av det som tidigare varit tilläggstjänster. Förändringen förväntas inte medföra några större
förändrade kostnader för kommunen som helhet. De effektiviseringar som förslaget innebär
föreslås användas till kvalitetshöjningar inom verksamheten, bland annat viss utökning av
fönsterputs samt vissa tilläggstjänster.
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Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-27
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Ekonomichef
För kännedom:

Förvaltningsledning
Redovisningschef
Ärendet
Ärendet avser att lokalvården i kommunen från och med 2022 föreslås finansieras med
kommunbidrag istället för som i nuläget finansieras via internfakturering av nämnderna. Detta
har under 2021 prövats inom kostverksamheten med tillfredsställande resultat. Målsättningen
framåt är att ytterligare verksamheter inom servicenämndens uppdrag skall finansieras med
kommunbidrag istället som nu med intern fakturering nästa verksamhet föreslås därmed vara
lokalvården. Förslaget innebär att lokalvården får kommunbidrag för att sköta det som
tidigare intern fakturerades som grundbeställning av lokalvård, fönsterputs samt majoriteten
av det som tidigare varit tilläggstjänster. Tidigare har fönsterputs varit en tilläggstjänst,
förslaget innebär att alla kommunens lokaler skall få fönsterputs en gång om året.
Identifierade fördelar bedöms vara:
* Minskad administration kring intern fakturering.
* Ökade styrningsmöjligheter för servicenämnden, som får ytterligare kommunbidrag att styra
och prioritera inom.
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* Uppdraget blir tydligare för lokalvården som med kommunbidrag styr över att kommunens
lokaler har tillfredsställande lokalvård.
* Ökade möjligheter för servicenämndens lokalvårdsenheter att planera verksamheten så
effektivt så möjligt, då risken för sent inkomna extrabeställningar minskar och det mesta
ligger i grundbeställningen som kommunbidragsfinansieras
* Minskat uppdrag för chefer inom nu beställande nämnder som slipper det administrativa
kring lokalvården.
* Lokalvården blir mer lik resterande verksamheter i kommunen där upp och nedgångar i
volym måste hanteras inom nämnden, istället för som nu internfaktureras till andra nämnder.
Identifierade nackdelar bedöms vara:
* Minskade möjligheter till ekonomisk påverkan för nu beställande nämnder.
Ekonomisk bedömning
Förändringen förväntas inte medföra några större förändrade kostnader för kommunen som
helhet. De effektiviseringar som förslaget innebär föreslås användas till kvalitetshöjningar
inom verksamheten, bland annat viss utökning av fönsterputs samt vissa tilläggstjänster.
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
Ärendet har diskuterats två gånger på förvaltningsledningen. Förvaltningsledningen i sin
helhet ställer sig bakom förslaget.
Beslutets genomförande
Ekonomiavdelningen justerar budgetramarna för nämnderna inför 2022.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att en övergång från intern fakturering till kommunbidrag för
lokalvården överlag har positiva effekter för förvaltningen som helhet.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 208

Dnr KS.2019.287

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
ny arbetsordning med ändringen att 11 § ska ha följande lydelse:
"Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ordföranden avgör i samråd med gruppledarna om fullmäktige ska
sammanträda med en majoritet eller fler av ledamöterna närvarande på distans.
Enskild ledamot får vid undantagsfall delta på distans. Ordföranden
tillsammans med 1:e vice ordförande avgör senast 2 dagar innan sammanträdet
om närvaro för enskild ledamot får ske på distans. Utgångspunkten är att en
ersättare kallas in vid hinder för tjänstgöring enligt 9-10 §§."
Sammanfattning
Utifrån identifierade behov av justeringar har ett förslag till ny arbetsordning
för kommunfullmäktige tagits fram. Den nya arbetsordningen innebär främst
formella och språkliga ändringar. Det har gjorts en allmän översyn där
paragrafhänvisningar har korrigerats och vissa språkliga justeringar har gjorts
för ett förenklat språk. Förslaget utgår från Sveriges Kommuner och Regioners
(SKR) underlag från mars 2019 för utarbetande av arbetsordning och de lokala
anpassningar som tidigare beslutats om i kommunens nu gällande
Arbetsordning.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens beslut § 7, 2021-10-04
Tjänsteutlåtande, 2021-05-11
Befintlig arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen av
kommunfullmäktige § 82, 2020-04-06
Förslag på ny arbetsordning, 2021-05-10
Jämförelse av förändringar, 2021-05-10
Distans deltagande, 2021-09-21

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
För kännedom

Författningssamlingen
Kommunfullmäktiges presidium
Gruppledare
Kommunsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2021-10-04

DB § 7

Dnr KS.2019.287

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
förslag till ny arbetsordning med ändringen att 11 § ska ha följande lydelse:
"Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ordföranden avgör i samråd med gruppledarna om fullmäktige ska
sammanträda med en majoritet eller fler av ledamöterna närvarande på distans.
Enskild ledamot får vid undantagsfall delta på distans. Ordföranden
tillsammans med 1:e vice ordförande avgör senast 2 dagar innan sammanträdet
om närvaro för enskild ledamot får ske på distans. Utgångspunkten är att en
ersättare kallas in vid hinder för tjänstgöring enligt 9-10 §§."

Sammanfattning
Utifrån identifierade behov av justeringar har ett förslag till ny arbetsordning
för kommunfullmäktige tagits fram. Den nya arbetsordningen innebär främst
formella och språkliga ändringar. Det har gjorts en allmän översyn där
paragrafhänvisningar har korrigerats och vissa språkliga justeringar har gjorts
för ett förenklat språk. Förslaget utgår från Sveriges Kommuner och Regioners
(SKR) underlag från mars 2019 för utarbetande av arbetsordning och de lokala
anpassningar som tidigare beslutats om i kommunens nu gällande
Arbetsordning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-11
Befintlig arbetsordning för kommunfullmäktige, KF 2020-04-06 § 82
Förslag på ny arbetsordning, 2021-05-10
Arbetsordning för fullmäktige, förslag från SKR 2019
Jämförelse av förändringar, 2021-05-10
Distans deltagande, 2021-09-21

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2021-10-04

Yrkande
Ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag med följande ändringsyrkande:
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
förslag till ny arbetsordning med ändringen att 11 § ska ha följande lydelse;
"Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ordföranden avgör i samråd med gruppledarna om fullmäktige ska
sammanträda med en majoritet eller fler av ledamöterna närvarande på distans.
Enskild ledamot får vid undantagsfall delta på distans. Ordföranden
tillsammans med 1:e vice ordförande avgör senast 2 dagar innan sammanträdet
om närvaro för enskild ledamot får ske på distans. Utgångspunkten är att en
ersättare kallas in vid hinder för tjänstgöring enligt 9-10 §§."

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om demokratiberedningen kan besluta i
enlighet med hans egna ändringsyrkande och finner att demokratiberedningen
beslutar detsamma.

Protokollsanteckning
Robert Jansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Demokratiberedningen har identifierat ett möjligt undantagsfall. Om något
parti saknar eller har få ersättare och därför inte kan få sitt parti representerat
på fullmäktigessammanträde kan sista stycket i 11 § bli tillämpligt.

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
För kännedom

Författningssamlingen
Kommunfullmäktiges presidium
Gruppledare
Kommunsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2019.287
Datum: 2021-05-11
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Kommunstyrelsen

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny arbetsordning för
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Utifrån identifierade behov av justeringar har ett förslag till ny arbetsordning för
kommunfullmäktige tagits fram. Den nya arbetsordningen innebär främst formella och
språkliga ändringar. Det har gjorts en allmän översyn där paragrafhänvisningar har korrigerats
och vissa språkliga justeringar har gjorts för ett förenklat språk. Förslaget utgår från Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) underlag från mars 2019 för utarbetande av arbetsordning
och de lokala anpassningar som tidigare beslutats om i kommunens nu gällande
arbetsordning.

Maria Reinholtsson
Kommunchef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-11
Befintlig arbetsordning för kommunfullmäktige, KF 2020-04-06 § 82
Förslag på ny arbetsordning, 2021-05-10
Arbetsordning för fullmäktige, förslag från SKR 2019
Jämförelse av förändringar, 2021-05-10

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunjurist
För kännedom:

Författningssamlingen
Kommunfullmäktiges presidium
Gruppledare
Kommunsekreterare
Ärendet
Utifrån identifierade behov av justeringar har ett förslag till ny arbetsordning för
kommunfullmäktige tagits fram. Den nya arbetsordningen innebär främst formella och
språkliga ändringar. Det har gjorts en allmän översyn där paragrafhänvisningar har korrigerats
och vissa språkliga justeringar har gjorts för ett förenklat språk. Förslaget utgår från Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) underlag från mars 2019 för utarbetande av arbetsordning
och de lokala anpassningar som tidigare beslutats om i kommunens nu gällande
arbetsordning.
Nuvarande arbetsordning antogs december 2010 och sedan dess har en ny kommunallag (KL)
trätt i kraft, SFS 2017:725, vilket innebär en del förändringar som påverkat arbetsordningen. I
och med att arbetsordningen har reviderats och kompletterats flera gånger har förvaltningen
valt att nu ta ett helhetsgrepp och därför tagit fram ett förslag på en ny arbetsordning.
Arbetsordningens regler avser att komplettera kommunallagens bestämmelser. De får givetvis
inte strida mot kommunallagen eller annan lagstiftning. Det rättsliga värdet på
bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv karaktär, medan
andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om
fullmäktige själv kan ge dispens från en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle,
eller om ett beslut om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär
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betydelse för frågan om en överträdelse av dem kan leda till att besluten upphävs vid ett
överklagande. I 13 kap. 9 § KL anges att ett beslut inte behöver upphävas om ett fel inte haft
betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle exempelvis kunna vara överträdelser av
renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de
bestämmelser som tas in i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige. Detta måste därför
beaktas vid införande av ytterligare bestämmelser i arbetsordningen.
Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och
innehåll. I sakens natur ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor
har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL
uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om

1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden.
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. formerna för justeringen av protokollen, samt
10. Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument
Den nya arbetsordningen innebär en översyn och anpassning till kommunallagerns nu
gällande bestämmelser. Arbetsordningen regler avser att komplettera kommunallagens
regelverk.

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

Beslutets genomförande
Arbetsordningen läggs till författningssamlingen.

Förvaltningens bedömning
Utifrån identifierade behov av justeringar har ett förslag till ny arbetsordning för
kommunfullmäktige tagits fram av förvaltningen. Förvaltningens bedömning är att
arbetsordningen har behov av vissa språkliga justeringar för ett förenklat språk. Förslaget
utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) underlag från mars 2019 för utarbetande
av arbetsordning och de lokala anpassningar som tidigare beslutats om i kommunens nu
gällande arbetsordning.
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Arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2010, § 170
Diarienummer KS0252/10

Ändrad av kommunfullmäktige den 26 november 2012, § 168*

Diarienummer KS0062/12

Ändrad av kommunfullmäktige den 30 september 2013, § 155
Diarienummer KS0157/13

Ändrad av kommunfullmäktige den 23 februari 2015, § 19
Diarienummer KS.2014.174

Ändrad av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015, § 155
Diarienummer KS.2015.257

Ändrad av kommunfullmäktige den 10 oktober 2016, § 174
Diarienummer KS.2016.157

Ändrad av kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 16
Diarienummer KS.2019.320

Ändrad av kommunfullmäktige den 6 april 2020, § 82
Diarienummer KS.2020.136

* Lydelse

av 23 § andra stycket gällande mellan den 1 januari 2013 och den 14 oktober 2014. Sammanställd version
rättad 2017-01-27.
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Arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen eller
annan lag och författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Fullmäktige
Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige består av 49 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
Presidium
2§
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland sina
ledamöter, senast vid sammanträde före utgången av december sitt presidium,
bestående av ordförande, en 1: e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
2a§
Är ordföranden och vice ordförandena inte eniga när presidiet har att fatta
beslut, gäller som presidiets beslut det förslag som har fått enkel majoritet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
2b§
Presidiet får behandla en frågeställning genom telefonmöte, om inte någon av
presidiets medlemmar begär att frågan ska behandlas vid möte genom
personligt sammanträffande. Med telefonmöte jämställs möte via annat
motsvarande medium som inte har sämre säkerhet.
Vid telefonmöte med presidiet ska samtliga deltagare i mötet kunna höra
varandra och delta på lika villkor.
2c§
Presidiet får handlägga ärenden endast när minst två ur presidiet är närvarande.
Om två ur presidiet är jäviga i ett ärende, får presidiet handlägga ärendet, även
om antalet deltagande på grund av jävet inte uppgår till det antal som
föreskrivs i föregående stycke.
2d§
I fråga om jäv ska 6 kap 24-26 §§ kommunallagen tillämpas när presidiet
uppträder som ett kommunalt organ.
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2e§
När presidiet behandlar ärende om att lämna förslag till fullmäktiges beslut
avseende revisorernas budget enligt 19 a § eller i ansvarsfråga enligt 20 §, ska
protokoll föras. Presidiet avgör om protokoll ska föras vid presidiets övriga
möten.
Protokoll från möte med presidiet justeras av samtliga beslutande vid mötet.
2f§
Presidiet bestämmer i övrigt själv sina arbetsformer.
Ålderspresident
3§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste
av dem vara ålderspresident.
4§
Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige, så snart det kan ske välja en annan
ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Hinder för tjänstgöring, inkallande av ersättare och deltagande i
sammanträde
5§
Innan ett sammanträde har inletts, ska en ledamot som är hindrad att delta i
sammanträdet eller i en del av sammanträdet snarast anmäla detta till sin
gruppledare eller på sätt som denne anger. Det ankommer på gruppledaren att
tillse att den ersättare som står i tur att tjänstgöra underrättas.
Har någon gruppledare inte anmälts till kommunfullmäktige, gäller det som har
sagts om gruppledare i första stycket i stället fullmäktiges sekreterare eller
annan anställd på kommunstyrelsens administrativa avdelning.
Gruppledare får vid behov anlita fullmäktiges sekreterare att under viss tid ta
emot anmälningar och underrätta ersättare enligt första stycket.
Under ett pågående sammanträde ska en ledamot anmäla till ordföranden eller
sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
Anländer en ledamot till fullmäktiges sammanträde efter det att upprop har
förrättats, ska ledamoten anmäla sin ankomst till ordföranden eller
sekreteraren.
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6§
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en
ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden eller
sekreteraren in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
6a§
En ledamot får delta i sammanträde på distans om kommunfullmäktiges ordförande
medger det.
7§
Det som sagts om ledamot i 5, 6 och 6a §§ gäller också för ersättare.
8§
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Fullmäktiges sammanträden
Tid och plats för sammanträdena
9§
Fullmäktige håller nio ordinarie sammanträden om året. Senast vid
decembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag och tid för kommande års
sammanträden.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet med
nyvalda fullmäktige efter samråd med kommunstyrelsens presidium.
10 §
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer i samråd med
vice ordförandena.
Begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade.
11 §
Föreligger särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst
en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens
anslagstavla.
12 §
Fullmäktige sammanträder i Alafors Medborgarhus eller i annan lämplig lokal i
kommunen.
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Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
för ett visst sammanträde.
Kungörelse och annons till sammanträdena
13 §
Kungörelse om sammanträde med fullmäktige, med uppgift om tid och plats
för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas, utfärdas av
ordföranden eller, vid förhinder för denna/denne, av 1:e eller 2: e vice
ordföranden.
Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kungörelsen ska inom samma tid på ett lämpligt sätt
också lämnas till varje ledamot och ersättare.
Uppgift om tid och plats samt de viktigaste ärendena för sammanträdet ska
minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar
som fullmäktige beslutar. Fullmäktige beslutar varje år senast i november
månad om i vilka ortstidningar kungörelsen ska införas under kommande år.
Om ärende fordrar så skyndsam handläggning att kungörande i den ordning,
som föreskrivs ovan inte hinns med, ska kungörelsen med uppgift om ärendet
anslås senast vardagen närmast före sammanträdesdagen och på ett lämpligt
sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige så tidigt, att den
kan tänkas nå dem inom samma tid.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
14 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före kl 22.00, kan
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare, som inte är närvarande när sammanträdet avbryts, om tiden och
platsen för det fortsatta sammanträdet.
Allmänhetens frågestund
15 §
Allmänhetens frågestund ska genomföras som första ärendepunkt vid varje
sammanträde. Frågestunden omfattar ärendepunkterna vid dagen sammanträde
och besvaras av kommunstyrelsens ordförande och/eller av kommunstyrelsens
1:e vice ordförande.
Frågestunden är begränsad till 20 min.
Frågeställaren ska vara kommuninvånare.
En fråga kan vara muntlig eller skriftlig. Frågor och svar ska vara kortfattade.

Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden. Om två eller flera
personer ställer samma fråga så får frågorna besvaras samtidigt.
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Frågan ska läsas upp i samband med frågestunden av frågeställaren eller någon
i fullmäktiges presidium.
Om fler frågor ställs än vad som hinner besvaras under en frågestund får
kvarvarande frågor, efter beslut av fullmäktiges ordförande, besvaras vid
nästkommande fullmäktigesammanträde.
Kommunallagens bestämmelser om ordning etc. vid sammanträdet gäller även
vid allmänhetens frågestund.
Om frågeställaren har behov av tolk, måste han eller hon meddela detta till
administrativa avdelningen inom Sektor Kommunstyrelsen.
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Ärendehandlingar
16 §
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare
före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Beredning av ärendena
17 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige
ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.
18 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
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Beredningsplikten
19 §
Alla ärenden som fullmäktige avgör måste först beredas, antingen av en
fullmäktigeberedning eller av en nämnd vars verksamhetsområden berörs av
ärendet. Om ärendet endast har beretts av en fullmäktigeberedning måste den
eller de nämnder vars verksamhetsområden berörs av ärendet alltid ges tillfälle
att yttra sig.
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig. Kommunstyrelsen ska
lägga fram förslag till beslut om inte en annan nämnd eller en
fullmäktigeberedning gjort detta. Ett ärende som är brådskande får avgöras
utan beredning om samtliga närvarande ledamöter är ense om detta.
Beredningstvånget ovan gäller inte för val eller avsägelse från ett uppdrag som
förtroendevald.
19 a §
Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
Beredning av ansvarsprövning
20 §
Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning.
Beredningen omfattar att
- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse samt
över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag
till beslutsmotivering,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut, om en av revisorerna riktad anmärkning
också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, samt
- lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till
motivering.
Fullmäktige ska välja personliga ersättare till ledamöterna i presidiet.
Ersättarna ska träda in om det behövs för att bereda ärenden om
ansvarsprövning mot en nämnd eller beredning där någon i presidiet ingår.
Upprop
21 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde uppropas samtliga ledamöter och ersättare.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser det behövs.
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Sedan uppropet har förrättats väljer fullmäktige två ledamöter, att tillsammans
med ordföranden, justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Fullmäktiges överläggningar
22 §
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
23 §
Fullmäktiges presidium får bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt
att delta i överläggningarna, men inte i besluten.
24 §
Ordföranden och de vice ordförandena i en nämnd, revisorerna samt de
anställda i kommunen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges
sammanträden, om fullmäktiges presidium begär det och om det inte finns
något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag.
25 §
Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning det
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att
lämna upplysningar vid sammanträdena. Det samma gäller utomstående
sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
26 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer
vid sammanträdena.
Talarordning och ordning vid sammanträden
27 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning
i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två
korta inlägg på högst två minuter för en replik, med anledning av vad en talare
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om
att få göra inlägget framställs.
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Om någon i sitt inlägg skulle avlägsna sig från ämnet eller blanda in något som
inte hör dit, får ordföranden med klubbslag fästa talarens uppmärksamhet
därpå. Om talaren inte, efter tillsägelse av ordföranden, rättar sig får
ordföranden ta från honom/henne ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare
under hans/hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han/hon upplösa
sammanträdet.
Beslutsordning
28 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen
och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden får vägra proposition, om ordföranden anser att ett framställt
förslag eller yrkande strider mot gällande lag eller allmän författning eller
denna arbetsordning. Om fullmäktige bifaller yrkande att propositionen ska
ställas, får ordföranden dock inte vidare vägra proposition.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar att medge det
enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.
29 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstning
30 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som
har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
31 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
samt
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motion, medborgarförslag, interpellation och fråga
32 §
Motion
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera
ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till administrativa avdelningen inom
Sektor Kommunstyrelsen.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid
ett sammanträde.
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.

10 (14)
33 §
Interpellation
Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige framställa interpellation,
gäller utöver vad som stadgas i 5 kap 49 -53 § § kommunallagen följande:
1. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot.
2. Den bör ges in till administrativa avdelningen inom Sektor
Kommunstyrelsen senast arbetsdagen före det sammanträde då den avses att
framställas.
3. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
4. Interpellation som lämnas in fjorton (14) dagar före ett sammanträde bör
besvaras på detsamma.
5. Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt.
6. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde
bör framgå av kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få
del av svaret vardagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.
7. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3
kap 17 eller 18 § § kommunallagen får den ordförande, till vilken
interpellationen ställts, överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i
företagets styrelse att besvara interpellationen.
8. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då
svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot
också vid det tillfället.
34 §
Fråga
Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige framställa fråga, gäller
utöver vad som stadgas i 5 kap 54 -56 §§ kommunallagen följande:
1. En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
2. Den bör ges in till administrativa avdelningen inom Sektor
Kommunstyrelsen senast arbetsdagen före sammanträdesdagen då den avses att
framställas.
3. Vad som sägs i 34 § om interpellation gäller i tillämpliga delar också på
fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
4. En fråga som lämnas in sju (7) dagar innan ett fullmäktigesammanträde bör
besvaras på sammanträdet.
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Remiss av ärende
35 §
Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inkommer
mellan två fullmäktigesammanträden får ordföranden, eller på hans/hennes
uppdrag, kommundirektören remittera till kommunstyrelsen för beredning.
Den inkomna motionen anmäls till fullmäktige vid nästkommande
sammanträde.
Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som
inte remitterats med stöd av bestämmelserna i första stycket.
Reservation
36 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Justering av protokoll
37 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av överläggningarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Expediering
38 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid tillställas hela
protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.
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Fullmäktigeberedningar
Valberedning
39 §
Efter det att val av fullmäktige har ägt rum, väljer kommunfullmäktige en
valberedning med mandattiden från fullmäktiges sammanträde då valet
förrättas till och med det sammanträde då val av valberedning förrättas nästa
gång.
Val av valberedning förrättas på det första sammanträdet med nyvalda
fullmäktige. Fullmäktige bestämmer före valet antalet ledamöter och ersättare i
beredningen.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
40 §
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla, med undantag av val till fullmäktiges presidium, valberedning och
fyllnadsval som inte avser val av ordförande eller vice ordförande.
Fullmäktige får dock besluta att förrätta ett val utan föregående beredning,
även om första stycket anger att valberedningen ska lägga fram förslag i
valärendet.
Valberedningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.
Beredningen ska vid behov lägga fram förslag till beslut om antalet ledamöter
och ersättare i ett organ.
Valberedningen får från kommunens nämnder och anställda begära in de
upplysningar och de yttranden som behövs för att beredningen ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Demokratiberedning
41 §
Efter det att val av fullmäktige har ägt rum, väljer fullmäktige för den löpande
mandatperioden en demokratiberedning.
Val av demokratiberedning förrättas senast på det sammanträde vid vilket
fullmäktige väljer nämnder. Fullmäktige bestämmer före valet antalet
ledamöter och ersättare i beredningen.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
42 §
Demokratiberedningen har till uppgift att bereda fullmäktigeärenden avseende
politisk organisation, arvoden, pensioner eller andra förmåner till
förtroendevalda.
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Demokratiberedningen får från kommunens nämnder och anställda begära in
de upplysningar och de yttranden som behövs för att beredningen ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Demokratiberedningen ska i ärende avge de yttranden, som övriga kommunala
organ kan begära.
Gemensamma bestämmelser för fasta beredningar
43 §
Val- och demokratiberedningarna ska tillämpa vad som i kommunallagen är
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet
och protokoll
Ersättare får närvara vid beredningarnas sammanträden endast om ersättaren
tjänstgör i stället för ledamot som är förhindrad att tjänstgöra.
Beredningarna bestämmer i övrigt själva sina arbetsformer.
Beredningarna har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande
administrativ service.
Tillfälliga beredningar
44 §
Fullmäktige kan tillsätta tillfälliga beredningar för särskilda uppdrag. Av beslut
om tillsättande av tillfällig beredning ska framgå direktiv, syfte,
frågeställningar, avgränsningar, bemanning, tidplan och budget för uppdraget.
I den tillfälliga beredningen kan fem till nio ledamöter ingå.
Beredningen har tillgång till en sekreterare och kan vid behov kalla in
sakkunniga tjänstemän.
45 §
Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en
tillfällig beredning samt mandattiden för denna. Fullmäktige utser bland
ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.
46 §
Beredningens ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt lämnas till varje ledamot, senast fem
kalenderdagar före sammanträdesdagen om inte ledamöterna enas om annat.
Kallelsen bör åtföljas av en dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas
kallelsen.
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Gruppledare
47 §
Ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige under
samma partibeteckning bör till fullmäktige vid fullmäktiges första
sammanträde anmäla en gruppledare hämtad ur gruppens ledamöter och
ersättare.
Gruppledares kommunala uppdrag gäller intill dess att partigruppen till
fullmäktige anmäler en ny gruppledare, dock längst till fullmäktiges mandattids
slut.
Anmäld gruppledare har följande kommunala uppgifter.
Utgöra länk mellan kommunfullmäktiges presidium och kommunfullmäktiges
partigrupp.
Utgöra länk mellan kommunstyrelsens presidium och kommunfullmäktiges
partigrupp.
Utgöra länk mellan kommunförvaltningen och kommunfullmäktiges
partigrupp.
Delta i möten med ordförande- och gruppledargruppen.
Samordna partiets ledamöters verksamhet i olika nämnder för att underlätta det
kommunala arbetet.
Fullgöra de uppgifter som åvilar gruppledare enligt 5 §.
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Förord
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anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar.
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ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE
INLEDNING
Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Vad som härefter sägs i underlaget avseende
landsting omfattar även regioner enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
För vårt arbete har vi haft följande utgångspunkter:


innehållet i kommunallagen



utvecklingen av kommunal praxis



den kommunaldemokratiska utvecklingen



hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunerna och landstingen.

Vår normalarbetsordning innehåller förslag till bestämmelser och kommentarer till dessa. Det bör betonas att det
rör sig om ett underlag för lokala bedömningar, och att vår normalarbetsordning utgör ett exempel på hur en arbetsordning kan utformas. Mot den bakgrunden redovisar vi också ett flertal alternativa lösningar i kommentardelen.
Erfarenheten visar att fullmäktiges grundläggande funktioner är desamma i alla kommuner och landsting men att
det kan finnas olika uppfattningar i detaljfrågor. Det är därför naturligt att arbetsordningarna varierar inom de
ramar som lagen tillåter. Hänsyn kan t.ex. tas till kommunens eller landstingets storlek, antalet partier i fullmäktige, fullmäktiges storlek och hur man ser på fullmäktiges roll.
Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. De får givetvis inte strida mot KL eller
annan lag. Det rättsliga värdet på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv
karaktär, medan andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om
fullmäktige själv kan ge dispens från en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle, eller om ett beslut
om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär betydelse för frågan om en överträdelse av
dem kan leda till att besluten upphävs vid ett överklagande. I 13 kap. 9 § KL anges att ett beslut inte behöver
upphävas om ett fel inte haft betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle t.ex. kunna vara överträdelser
av renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som tas in
i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige. Detta måste därför beaktas vid införande av ytterligare bestämmelser i arbetsordningen.
Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur
ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de
inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om
1.

antalet ledamöter i fullmäktige,

2.

när sammanträden ska hållas,

3.

anmälan av hinder att delta i sammanträden.

4.

inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,

5.

vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,

6.

rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,

7.

förfarandet vid omröstningar,

8.

handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,

9.

formerna för justeringen av protokollen, samt
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10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen
även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans.
Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera KL där denna endast ger rambestämmelser. I förarbetena betonas särskilt behovet av regler för slutna omröstningar (prop. 1990/91:117 s.
194). I många fall är reglering i arbetsordning frivillig men det kan ändå fram- stå som angeläget att ta in bestämmelser som inte finns i KL. Dit hör t.ex. regler om ordförandens ”ordningsmakt”.
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KAPITEL

1

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL)
1§ Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter och … ersättare.
Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden
anser att det behövs.
INTERIMS ORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige
längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
FYLLNADSVAL TILL PRE SIDIET M.M.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges
in till kommunstyrelsens kansli.
TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium.
EXTRA SAMMANTRÄDE
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
ÄNDRINGAR I SAMMANTR ÄDESORDNINGEN
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE
9 § Fullmäktige sammanträder i …
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.
I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta
sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter
ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när samman-trädet avbryts om
tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
ÄRENDEN OCH HANDLING AR TILL SAMMANTRÄDE
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte
annat följer av lag.

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de
avses bli ställda.
ANMÄLAN AV HINDER FÖ R TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur
att tjänstgöra.

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot
att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att
tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett
ärende.
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UPPROP
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
PROTOKOLLSJUSTERARE
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera
protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det
senare under sammanträdet.
YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA
22 § Rätt att delta i överläggningen har







kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd /regionråd. Dessa har även rätt att framställa
förslag.
ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende
där nämndens verksamhetsområde berörs,
ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som
beredningen har handlagt,
ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation
eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör förhållandena i företaget.
Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid
besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret.

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och
årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas
granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.
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Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDE NA
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig
och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får
ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.
YRKANDEN
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till,
om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet
fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
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OMRÖSTNINGAR
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot
avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara
omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den




upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns
särskilda föreskrifter i lag.
MOTIONER
31 § En motion




ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
MEDBORGARFÖRSLAG
32 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige
(medborgarförslag).
Ett medborgarförslag





ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
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Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
INTERPELLATIONER
34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen
ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret
ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen/landstinget är
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande.
FRÅGOR
35 § En fråga ska



vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa
den.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Arbetsordning för fullmäktige

14

BEREDNING AV ÄRENDEN
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska
beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
ÅTERREDOVISNING FRÅN N ÄMNDERNA
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.
PRÖVNING AV ANSVARSF RIHET OCH ANMÄRKNING
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.
VALBEREDNING
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande
mandatperioden.
Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
JUSTERING AV PROTOKO LLET
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt
innan fullmäktige justerar den.
RESERVATION
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet.
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som
upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap.
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
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KAPITEL

2

KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR
FULLMÄKTIGE
ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL)
1 § Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter och …. ersättare.
Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet ledamöter i arbetsordningen. Vid
lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att
minska antalet ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare eller därunder.
Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot
jämfört med större kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns i 5 kap. 5-7
§§ KL. För ledamöterna i fullmäktige ska det finnas ersättare (5 kap. 8 § KL). Fullmäktige ska bestämma antalet
ersättare. Detta kan ske genom bestämmelse i arbetsordningen (alternativ 1) eller genom särskilt beslut.
Länsstyrelsen utser sedan ersättare enligt 14 kap. 16 och 17 §§ vallagen (2005:837).
PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice ordförande och att bestämma
tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare
än den mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med detta även fatta beslut
om tidpunkten för nästa val av presidium.
Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice ordförande. Fullmäktige kan dock
välja att antingen bara ha en vice ordförande eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur
fullmäktige vill att representationen i presidiet ska se ut.
Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet uppgifter för att vitalisera fullmäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock
inte på presidiet utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande förhållandena och önskemålen i kommunerna och landstingen har i bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före utgången av december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att samordna nominering
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och val till presidieposterna med övriga nomineringar och val. Den kommun eller det landsting som så önskar
kan givetvis föreskriva något annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.
Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att välja presidium åt nyvalda fullmäktige. Valen ska således förrättas någon gång under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäktiges ordförande har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och med att presidiet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan
presidiet ges en mer aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrelsen. De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive kommuns/landstings arbetsordning.
Det är i arbetsordningen som fullmäktige anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strategiska planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23).
Eftersom det finns stora variationer i hur kommuner och landsting väljer att organisera sig och sitt arbete kan
presidiets roll komma att variera mycket. Vi har därför inom ramen för detta normalförslag valt att i dagsläget
inte ge några förslag på presidiets arbetsuppgifter utöver de som anges i 38 och 39 §§. Det är upp till varje kommun/landsting att här fylla på med bestämmelser om presidiets arbetsuppgifter utifrån lokala bedömningar av
presidiets roll.
INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska reglera vem som ska föra ordet,
till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har
varit ledamot i fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interimsordförande. Bestämmelsen i
3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för ordet, till dess att hela presidiet har valts.
Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats uppgiften att fungera som ordförande, när samtliga i presidiet är förhindrade att sköta ordförandeskapet.
FYLLNADSVAL TILL PRE SIDIET M.M.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna. Normalt bör en presidiepost inte vara
vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen
om fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”regel.
Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för återstoden av tjänstgöringstiden
för den som har avgått.
HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens samtliga funktioner när ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen.
Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande,
ankommer det på ålderspresidenten att vara ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten
bör kunna fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken måste detta vara

Arbetsordning för fullmäktige

18

sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarsprövning. Givetvis hindrar inget att man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande tilllägg göras:
Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande.
UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag
under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan
ges in till kommunstyrelsens kansli.
Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag
upphör vid första fullmäktigesammanträdet efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna
fatta ett beslut innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående ger in sin ansökan
om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas.
TID FÖR SAMMANTRÄDEN A (5 KAP. 12 § KL)
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i
oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium.
Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när ordinarie sammanträden ska
hållas. Detta är ett normalförslag och det finns således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sammanträde ska hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits här.
Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid sammanträdena ska börja och därför
inte i beslutet ange klockslagen för sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden.
Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden har emellertid enligt 8 § i denna
arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst sammanträde.
Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid sammanträdet ska börja påverkas av
olika förhållanden. Det är därför mer praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet
att bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock samråda med styrelsens presidium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 § tredje stycket.
Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att fullmäktiges mandatperiod räknas från den 15 oktober. I förarbetena anges att det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet
slår igenom så snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att majoriteten i nyvalda
fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter
valet (prop. 2013/14:5 s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i stället för
november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas först före utgången av november månad (11
kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången
av december månad.
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EXTRA SAMMANTRÄDE
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Kommentar: 5 kap. 12 § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst
en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det
behövs.
ÄNDRINGAR I SAMMANTR ÄDESORDNINGEN
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.
Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden eller dagen för ett sammanträde
omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras
på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har inletts. När sammanträdet väl har
inletts är det fullmäktige som beslutar om detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett
sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta kan t.ex. göras genom ett anslag i
anslutning till sammanträdeslokalen samt genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets anslagstavla.
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE
9 § Fullmäktige sammanträder i …
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.
Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett sammanträde innehålla uppgift
bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige
varken i arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får ordföranden bestämma
platsen.
I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden
att bestämma om en annan plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls inom
kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige att välja en annan plats. Eftersom det är
viktigt att sammanträdet är tillgängligt för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför
kommunens/landstingets område.
DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)
10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans. Varje kommun och landsting avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det
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krävs inget särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar fullmäktige att tillåta deltagande på distans ska dock arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.
I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta
markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan
handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt
att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.
Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är alltså
inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan
kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar men det kan undantagsvis bli aktuellt vid t.ex. föredragning av sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga kan
höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren ska försäkra sig om att så inte sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del
på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka
tekniska lösningar som ska användas och vilka lokaler som ska användas.
Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid
votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans
inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5 s. 35 f ).
I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in.
TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de
ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages (5 kap. 13 § KL)
Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens
webbplats.
Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska vara identiskt med den kallelse
som skickas till ledamöterna.
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FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE
12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall
låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om fortsatt sammanträde. I arbetsordningen behövs därför regler om detta.
I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta det en annan dag. Bestämmelsen är
utformad så att ett sammanträde endast kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om fullmäktige inte hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen.
Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde, anges i bestämmelsen
att fullmäktige genast ska besluta om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna uppgift anförtros ordföranden.
Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på vanligt sätt. KL föreskriver att ett tillkännagivande om varje sammanträde ska utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens/landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt tillställas
varje ledamot och ersättare.
Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa bestämmelser följas. I fjärde
stycket i förslaget finns därför en regel som anger att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan
situation. Det är dock angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts
blir underrättade om när och var sammanträdet ska fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger
ordföranden att se till att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet.
ÄRENDEN OCH HANDLING AR TILL SAMMANTRÄDE
13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om
inte annat följer av lag.
Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem som får avgöra när fullmäktige ska
behandla ett ärende och hur ett sådant avgörande ska förankras. I detta förslag har ord-föranden tillagts rätten att
bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens presidium. KL utgår från att vissa
ärenden ska behandlas inom vissa i lagen angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen
(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL) samt beslut i frågan om ansvarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det
finns särskilda regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i hela landet.
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14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett fullmäktigesammanträde får del av styrelsens
och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till
sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en vecka innan sammanträdet, men
det måste i arbetsordningen finnas utrymme för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har
någon sådan tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i brådskande ärenden, acceptera även en annan ordning än den som anges i bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats
som en ”bör”regel.
Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i övrigt ska tillhandahållas före
sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför
valt att föra in en sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga ledamöter och ersättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De
ledamöter och ersättare som inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade
med vanlig post.
Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av sammanträdeshandlingarna som
därför bör finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt intresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att handlingarna i undantagsfall kan ta
slut. Därför är en ”bör”regel att föredra. Till saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå
i princip är garanterad att få ut handlingarna före samman-trädet. Det finns också särskilda krav på tillgänglighet
i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 § och 8 kap. 15 § KL).
ANMÄLAN AV HINDER FÖ R TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTT ARE
Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om inkallande av ersättare och
deras tjänstgöring.
I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av bestämmelserna i dåvarande 5
kap. 12–16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f ) vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap.
17-21 §§ KL. Här kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i arbetsordningen.
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i
tur att tjänstgöra.
Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan om hinder ska göras och vem som
ska se till att ersättare underrättas om tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i
14 kap. vallagen.
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16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i
tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas in både när hinder anmäls i
förväg och när hinder uppkommer under ett pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller
en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in den ersättare som står närmast i
tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in som huvudregel.
Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in en ersättare som inte är närvarande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig”
ligger alltså att en ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte tillåtet i fullmäktige.

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.
Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för ersättare som har kallats till tjänstgöring och som får förhinder samt för ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta
i sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett
ärende.
Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska dock meddela ytterligare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när
en ledamot eller en ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör inträde inte
ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs därför att detta bör ske endast om det föreligger
särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är omfattande,
t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är att beslutsförhet föreligger endast om en ersättare träder in.
Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller skett hittills i praktiken. Således bör ett godtagbart skäl vara att de politiska styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande
ersättare lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör då träda in.
I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående handläggning av ett ärende. Regeln är således inte absolut (prop. 1990/91:117 s. 178 f).
UPPROP
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid sammanträdet och att den är tillgänglig
under hela sammanträdet. Därmed finns knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den
ska föras. Detta är rent praktiska frågor.
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Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt vid sammanträden som satts ut
att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon
annan.
PROTOKOLLSJUSTERARE
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske inom 14 dagar efter sammanträdet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för justeringen av protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k. omedelbar justering.
Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför
skriftligen redovisas vid sammanträdet.
I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas omedelbart efter det att uppropet har
förrättats. Justerarna har också fått uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det
senare under sammanträdet.
Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att fullmäktige behandlar ärendena i den
turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen.
En bestämmelse om detta finns i andra stycket.
Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande ärenden som tillkännages med
förkortad tid eller som tas upp utan föregående beredning eller tillkännagivande.
I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska tas upp till behandling under sammanträdet. Lagen kräver inte att det ska finnas en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas
anledning att justera bestämmelserna.
Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta upp det senare under ett sammanträde. Fullmäktige kan vilja kalla in en nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få
upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat handlägga kan visa sig vara beroende
av ett annat ärende som är uppsatt längre ner i tillkännagivandet.
Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta handläggningen och avvakta med beslutsförfarandet i ett ärende där många yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram
ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige handlägger ett eller flera andra ärenden.
Ett sådant avbrott bör kunna göras utan att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop.
1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, måste dock det yrkandet ställas
under proposition.
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I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta handläggningen av ett ärende för att
återuppta den senare under sammanträdet.
YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA
I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behöver man i arbetsordningen inte ange att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör.
I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på fullmäktiges sammanträden. I 5
kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd/landstingsråd/regionråd enligt 4 kap. 2 § KL har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden samt delta i överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna
bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i fullmäktige. (Är man fullmäktigeledamot får man alltid delta i överläggningarna.)
Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten (5 kap. 40 § KL).
Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda i kommunen eller landstinget
kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL).
Om det finns något hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna upplysningar.
En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting som har bildat
en gemensam nämnd. Presidiet i den gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna
och landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Dessa föreskrifter i KL ger anledning till att föra in bestämmelser i arbetsordningen.
KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens/landstingets ledande tjänstemän rätt att delta i fullmäktiges
överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att exempelvis kommundirektören med stöd av 5 kap.
40 § KL ges rätt att delta i överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och lämna
sakupplysningar under sammanträdet.
Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
ett kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är
rimligt att åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när fullmäktige behandlar ett
ärende som avser ett sådant yttrande.

22 § Rätt att delta i överläggningen har



kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd/regionråd. Dessa har även rätt att framställa förslag.
ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende
där nämndens verksamhetsområde berörs,
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som
beredningen har handlagt,
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation
eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar
ett ärende som berör förhållandena i företaget,
 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid
besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret.
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Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer som saknar plats i fullmäktige
möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt att delta i besluten.
Den första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och tredje punkterna ges ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt.
Enligt bestämmelserna i KL får en interpellation eller en fråga riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva att också andra förtroendevalda ska få vara adressater.
I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i, när fullmäktige
har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna
och de tjänstgörande ersättarna – behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av interpellationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL att ha regler om handläggningen av
interpellationer och frågor.
I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller någon annan
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga” täcker
bestämmelsen också en sådan ledamot av ett kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroendevalda som kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om detta i arbetsordningen.
Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL.
I dessa ärenden är det lämpligt att styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i
fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i arbetsordningen.
23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och
årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas
granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.
Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre KL. Revisorerna ska alltså
kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade
rätt att delta i överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses ha fått denna rätt
måste de kallas till sammanträdet.
Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden som rör revisionen behandlas
eller ärenden rörande revisorernas granskning.
Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra stycket KL.
Fjärde och femte stycket är av upplysningskaraktär och motsvarar innehållet i 5 kap. 40 och 49 §§ kommunallagen.
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24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, de gemensamma nämnderna,
revisorerna samt de anställda hos kommunen eller landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden
och lämna upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning omfattas inte av KL:s
bestämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigeberedning består enligt 3 kap. 2 § KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet att
någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den föreslagna bestämmelsen också ordförandena och vice ordförandena i fullmäktigeberedningarna.
Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena bedöma i vilken utsträckning presidierna i nämnderna och andra ska kallas till ett sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Detsamma gäller också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger ordföranden en
sådan befogenhet.
I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde ska få yttra sig under överläggningarna bör i första hand bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om
detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu.

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman yttranderätt. Arbetsordningen kan
därför innehålla en bestämmelse om detta. Det är givetvis möjligt att begränsa yttrande-rätten till att avse enbart
laglighetsfrågor.
I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för fullmäktiges sekreterare just i
laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor
i fullmäktige. Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41 § KL skyldig att lämna upplysningar, men denna skyldighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning
att ge sekreteraren en mer vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast.
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDE NA
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig
och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.
Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på replik måste detta anges i
arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan
enas om. En sådan tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den anledningen att tiden
överskridits.
I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna. Denna yttrandefrihet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna
intressen (2 kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som avlägsnar sig från
ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med
hänvisning till 2 kap. 23 § tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1).
Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt en arbetsordning som hade en
bestämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som
strider mot god ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också kunde inbegripa yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller otillbörliga angrepp på annan, hade ordföranden getts möjlighet att ingripa mot talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begränsning av yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag.
KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet på detta sätt. Möjligen skulle detta
kunna ske genom att begränsningarna i yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg:
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning
och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande.
Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden har vi i stället kompletterat bestämmelsen med en rätt för ordföranden till upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett sammanträde då fullmäktige inte längre är beslutsför (5 kap. 45 § KL).
I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för ordföranden att tillgripa utvisning. I förarbetena utgår man dock från att bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i arbetsordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188).
Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige som andra som bevistar fullmäktiges sammanträde.
YRKANDEN
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas
till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med rättspraxis vad gäller möjligheten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
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DELTAGANDE I BESLUT
I 4 kap. 24-26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad som gäller vid omröstning och beslut.
Enligt 4 kap. 25 § KL har en fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.
I denna bestämmelse regleras även ordförandens skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna
avgöras.

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet
fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med
acklamation.
Kommentar: I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett
beslut ska anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit
i ett beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.
I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha deltagit
i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten meddela vid
uppropet att han eller hon avstår från att rösta.
OMRÖSTNINGAR
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.
Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala beslutande församlingar. Den vilar också
delvis på avgöranden i rättspraxis. I de kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar
måste bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra stycket ges följande lydelse:
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning.
30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara
omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den




upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns
särskilda föreskrifter i lag.
Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak överens med tidigare förslag
på arbetsordning.
MOTIONER
31 § En motion




ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna om beredning i 36 § i detta förslag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§ nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med
undertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även undertecknade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som skannats och därefter skickats per e-post
godtas. Ett dokument eller e-post som är försett med e-signatur är även det undertecknat.
MEDBORGARFÖRSLAG
32 § Den som är folkbokförd i kommunen/i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).
Ett medborgarförslag





ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige besluta att den som är
folkbokförd i en kommun eller i en kommun inom landstinget får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgivande gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet medborgarförslag eller innehållet
i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medborgarförslag ska hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana.
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Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett medborgarförslag rätt att delta i överläggningarna. En sådan bestämmelse skulle kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt:
Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.
I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs ett krav på stängda dörrar i de
situationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje stycket KL.
Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav
är det angeläget att fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarför-slagen hanteras i nämnderna (prop.
2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför informeras om vilka beslut som fattats med anledning av förslagen. Fullmäktige ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen.
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är, och bör även informeras om anledningen till att ärendena inte kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24
s. 20). Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige kan tas i nämndreglementena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är undertecknad, är inte att betrakta som ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i fullmäktige
utan kan avvisas redan hos kansliet.
FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT
33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden hos fullmäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller
rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget enligt 10 kap. 3 §
KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller
en bestämmelse i arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL finnas delägda
bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden.
På samma sätt kan denna skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen/landstinget bildat
med någon annan.
INTERPELLATIONER
I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL). Som sagts tidigare har ersättarna samma rättigheter som ledamöterna när de tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är
viktigt från principiell synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så långt som
det är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer och frågor har sina formella och praktiska
begränsningar, har det ansetts att den inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70).
Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en viss reglering i arbetsordningen.
Denna kan emellertid inte göras heltäckande. Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar
och traditioner.

Arbetsordning för fullmäktige

32

34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid
sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen
ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret
ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen /landstinget är
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande.
Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en interpellation vilka framgår indirekt av KL. I första stycket anges att en interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL
sägs inte uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den utformning som lagens
föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp att en interpellation ska vara undertecknad av en ledamot. Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation.
I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens kansli.
Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har någon tidsfrist för inlämnandet
inte angetts. I paragrafen beskrivs också ersättarnas förutsättningar för att få interpellera.
Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel tagits in som anger när en interpellation senast bör besvaras.
Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av svaret, innan det tas upp på ett
sammanträde och debatteras. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga ledamöter för att han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på interpellationen kan föranleda.
Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har formulerats så att den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än en dag.
I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att bestämma att en ledamot i en företagsstyrelse får besvara en interpellation, om ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det
kan vara fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer ensam eller ett företag
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste
vara vald av fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget.
I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt. För att inte tynga bestämmelsen
hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande definitionen av de företag som avses.
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I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av
en interpellation till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som
kommunen eller landstinget är medlem i.
En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den överläggning som svaret på
interpellationen ger anledning till i fullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt interpellationen ska få delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan bestämmelse har
tagits in i detta normalförslag.
Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får bestämma att även andra förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om detta.
En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att interpellationer endast får ställas till sådant
kommunalråd som avses 4 kap. 2 § KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap.
52 § andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner och landsting. Följande
text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till kommunalråd och oppositionsråd.
Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar. Det har därför ansetts rimligt
att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras.
Kretsen av adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det
skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges ordförande eller vice ordförandena i fullmäktige. Kommunernas och landstingens nämndorganisationer är med anledning av den vida organisationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är lämplig och motiverad från demokratisk
synpunkt kan skilja sig från kommun till kommun och landsting till landsting.
Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras. Här bör dock de partipolitiska
effekterna vägas in. Också utskottsordförande som inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även
ordförande i en särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna interpelleras.
I några kommuner vill man att interpellationer och frågor behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att
interpellation kan avse en nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige.
Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet.
Enligt 5 kap. 45 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om
inte mer än hälften av fullmäktiges ledamöter är närvarande. Sista stycket är såldes av frivillig karaktär.
FRÅGOR
35 § En fråga ska



vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta upplysningar. När en fråga besvaras
får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara
lika som den som gäller för interpellationer.
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BEREDNING AV ÄRENDEN
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska
beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att ett ärende ska beredas av en
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en
annan syn på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för fullmäktige. Fullmäktige har dock viss frihet att bestämma om formerna för beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena
på sakliga grunder bestämma om beredningens omfattning.
Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd
som fullgör obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när fullmäktige
bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad organisation med många lokala nämnder och
nämnder med begränsade ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet nämnder som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till fullmäktige har samband med de vida
ramarna att bestämma om nämndorganisationen.
I 5 kap. 26–36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De flesta bestämmelserna rör dock
olika undantag från beredningstvånget.
Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av ärendena i arbetsordningen. I vårt förslag har frågan om hur beredning ska ske överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat.
Detta innebär inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL. Vad det egentligen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre än vad beredningstvånget kräver och också
höra t.ex. organisationer eller andra intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen
att uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd.
Som en alternativ lösning kan man behålla det äldre systemet med remissrätt för fullmäktiges ordförande. Detta
system går tillbaka till förarbetena till 1953 års kommunallag. Nedan exempel på formuleringar har hämtats ur
1985 års normalarbetsordning:
Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på ordförandens uppdrag kanslichefen remittera till styrelsen för beredning.
Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning, ska ordföranden då göra anmälan om remissen.
Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte remitterats med stöd av
bestämmelserna i första stycket.
För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som kommer in, om beredningen
och de remisser som beslutas, bör detta redovisas för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie
sammanträde och att redovisningen avser det som har förekommit sedan fullmäktige senast höll ett ordinarie
sammanträde.
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UPPMJUKNING AV BERED NINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER
Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens omfattning avser i praktiken
kommuner och landsting som har lokala nämnder, dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande
(prop. 1990/91:117 s. 184). Eftersom det övervägande antalet kommuner och landsting saknar lokala nämnder
redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning. Om det finns både centrala
och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämnden endast undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer detta av beredningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäktige väljer ut ett begränsat antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig grund.
En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande:
Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast i den omfattning
fullmäktige anser att det behövs.
ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.
Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag
som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige
kan utöva sin styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för
denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som förväntas av dem i fråga om återredovisning
är det lämpligt att bestämmelserna härom finns i respektive nämnds reglemente.
PRÖVNING AV ANSVARSF RIHET OCH ANMÄRKNING
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.
Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32 § KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämnder och beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 § KL ta ställning till om
anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera
hela detta förfarande. Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta innebär
att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt ansvarar för att lägga fram motiverade
förslag till beslut gällande ansvarsfrihet och anmärkning.
Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den som är redovisningsskyldig till
kommunen eller landstinget får nämligen inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. Detta innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som ledamot eller ersättare i styrelsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan
närstående till ordföranden eller vice ordförandena.
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.
Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att genomföra revisionsuppdraget, men
styr i övrigt inte revisionens arbete. En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt
ska bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en fullmäktigeberedning för detta
ändamål.
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VALBEREDNING
40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande
mandatperioden.
Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta en valberedning för handläggning
av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i
arbetsordningen. I vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en fullmäktigeberedning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning.
Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval undantagits från valberedningens
uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar
ska gälla för valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll, justering av
protokoll samt reservation.
Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös” sammansättning av representanter från
fullmäktiges partier utan att dessa väljs som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för
alla i fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är då fråga om en partiöverenskommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som därför inte behöver regleras i arbetsordningen.
JUSTERING AV PROTOKOLLET
41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt
innan fullmäktige justerar den.
Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som
fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte
justeringen görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I undantagsfall kan det bli nödvändigt att överlämna justeringen till fullmäktige, t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas
om innehållet i protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193).
Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som förevarit på sammanträdet. Justeringen innebär alltså inte något ställningstagande till de beslut som fattats.
I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. KL föreskriver inte att ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart
(jfr. prop. 1990/91:117 s. 193).
Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har därför tagits in om detta. För att en
paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in.
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Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt sammanträde, bör fullmäktige
bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till.
RESERVATION
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda. Formen för reservationen
anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när
protokollet justeras.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING
43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden
undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i
fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare normalarbetsordningen.

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap.
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om det i protokollet finns sådana
personuppgifter som inte får publiceras på grund av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller
annan författning.
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KAPITEL

3

KOMPLETTERANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER
KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHET ENS FRÅGESTUND”
Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av personer tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s. 181).
I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-redovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL).
Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av ”allmänhetens frågestund”
vid ett eller flera sammanträden.
För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar vi här ett förslag till lösning. I
vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar.
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:
1.
2.
3.

när fullmäktige behandlar årsredovisningen
när fullmäktige behandlar budgeten
vid…

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de
förtroendevalda eller anställda hos kommunen/landstinget som behövs för att lämna upplysningar under den.

Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att allmänhetens frågestund
ska få förekomma vid ett kommande sammanträde. Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att
ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större intresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa
allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt.
När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka personkretsen, eftersom lagen talar om
”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på
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5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör frågerätten kunna begränsas
till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i en kommun inom landstinget. Det praktiska problemet blir då att kontrollera om frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning
bör den framgå direkt av arbetsordningen.
Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.
Uppgift om frågestunden ska därför tas med i tillkännagivandet av sammanträdet.
Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma under frågestunden. Det kan inte
vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att
allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är meningen.
Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras och också att han eller hon bestämmer vilka förtroendevalda (som inte är ledamöter) eller anställda hos kommunen/landstinget, som behöver
inställa sig vid sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs att ordföranden
även ska samråda med vice ordförandena.
KOMPLETTERANDE REGLE R OM MÖJLIGHET ATT L ÄMNA INFOR MATION
Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för särskilt utpekade att lämna information till fullmäktige om sin verksamhet. Det kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommunalrådet/ landstingsrådet/regionrådet en sådan rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbetsordningen. En sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering.
Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin pågående verksamhet.
Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar
I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att
fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
I det följande ges exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i arbetsordningen. Detta
motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser
som behövs och hur de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas.

1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande mandatperioden ...
(antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december månad.
Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder.
2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningarna.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till
ledamöter.
3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna beredningen, socialberedningen, miljöberedningen).
4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.
Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till beredningen.

Arbetsordning för fullmäktige

40

5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen/landstinget som hör till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen
finner påkallade.
6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller
behandling av en viss fråga.
8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandattiden för denna.
9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är även möjligt att till ledamot
eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en person som inte redan är förtroendevald.
Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga förtroendevalda. Valbar till ledamot
och ersättare i fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs
enligt 1 kap. 7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en fullmäktigeberedning och som
inte redan är förtroendevald kommer därför att bli förtroendevald i och med detta.
Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som ledamot eller ersättare i
en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL.
Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigeberedning ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbarhetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om detta och att i praktiken hålla sig till fullmäktigekretsen, när fullmäktigeberedningarna väljs.
En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha beredningsuppgifter. Att ansvara för förvaltningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.
Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får en fullmäktigeberedning ses
som ett kompletterande beredningsorgan till styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte
delegera beslutanderätt till en fullmäktigeberedning.
Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör alltid ska ges tillfälle att
yttra sig, om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna
vid beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar att helt sköta den.
En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst verksamhetsområde och att för fullmäktiges räkning följa verksamhetens utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att
väcka ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en eller flera verksamheter
förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som beredningen finner påkallade.
I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot rapporter från nämnderna om verksamhetens utveckling, ekonomiska prognoser etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om omfattningen och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har fullgjort sina uppdrag att
genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funkt
ioner som förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop. 1990/91:117 s. 157). Något
lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte.
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Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina uppdrag att sköta den målstyrda
verksamheten, bör de åläggas detta genom bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras
med regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och vad som i övrigt åligger dem
i det sammanhanget.
En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha rätt att väcka ärenden i fullmäktige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra det.
Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis
ska vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten
ska tillåtas närvara.
Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings uppgiftsområde. De kan t.ex.
vara knutna till en eller flera nämnders verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets
budget.

ARBETSORDNING FÖR FU LLMÄKTIGE

I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige.
Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer.
Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt
beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan
även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser
om beslutsprocessen i fullmäktige.
Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
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Arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige

2 (21)

Arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen
eller annan lag och författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.

Fullmäktige
Antalet ledamöter
5 kap. 5-8 §§ KL
1§
Fullmäktige består av 49 ledamöter och 31 ersättare.

Presidium
5 kap. 11 § KL
2§
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet väljer fullmäktige
bland sina ledamöter en ordförande, en förste och en andre vice
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde före utgången av
december månad.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

3§
När presidiet behandlar ärende om att lämna förslag till fullmäktiges
beslut avseende revisorernas budget enligt 25 § eller i ansvarsfråga
enligt 26 §, ska protokoll föras. Presidiet avgör om protokoll ska föras
vid presidiets övriga möten.
Protokoll från möte med presidiet justeras av samtliga beslutande vid
mötet.

4§
Presidiet bestämmer i övrigt själv sina arbetsformer.
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Ålderspresident
5§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har
varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.
6§
Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår som
ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige, så snart det kan ske
välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som
har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Hinder för ordföranden och vice ordföranden
7§
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar ordförandens
samtliga funktioner när ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag.
Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är
förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, ankommer det på
ålderspresidenten att vara ordförande.
Upphörande av uppdraget
8§
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige,
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag
under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och
innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid
att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan
ges in till kansliet.
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Hinder för tjänstgöring, inkallande av ersättare och deltagande i
sammanträde
9§
Innan ett sammanträde har inletts, ska en ledamot som är hindrad att
delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet snarast anmäla
detta till sin gruppledare eller på sätt som denne anger. Det ankommer
på gruppledaren att tillse att den ersättare som står i tur att tjänstgöra
underrättas.
Har någon gruppledare inte anmälts till kommunfullmäktige, gäller det
som har sagts om gruppledare i första stycket i stället fullmäktiges
sekreterare eller annan anställd på kansliet.
Gruppledare får vid behov anlita fullmäktiges sekreterare att under viss
tid ta emot anmälningar och underrätta ersättare enligt första stycket.
Under ett pågående sammanträde ska en ledamot anmäla till
ordföranden eller sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
Anländer en ledamot till fullmäktiges sammanträde efter det att upprop
har förrättats, ska ledamoten anmäla sin ankomst till ordföranden eller
sekreteraren.
10 §
5 kap. 17 § KL
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar
ordföranden eller sekreteraren in den ersättare som är tillgänglig och
står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter
sin tjänstgöring.
11 §
5 kap. 16 § KL
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
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12 §
Det som sagts om ledamot i 9, 10 och 11 §§ gäller också för ersättare.
13 §
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in
och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det
föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående
handläggning av ett ärende.

Fullmäktiges sammanträden
Tid för sammanträdena
5 kap. 12 § KL
14 §
Fullmäktige håller nio ordinarie sammanträden om året. Senast vid
decembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag och tid för
kommande års sammanträden.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första
sammanträdet med nyvalda fullmäktige efter samråd med
kommunstyrelsens presidium.
Extra sammanträde
5 kap. 12 § KL
15 §
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer i
samråd med vice ordförandena.
Begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlade.

Ändringar i sammanträdesordningen
16 §
Föreligger särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller ändra
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om
beslutet ska snarast anslås på kommunens anslagstavla.
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Plats för sammanträde
5 kap. 13 § KL
17 §
Fullmäktige sammanträder i Alafors Medborgarhus eller i annan
lämplig lokal i kommunen.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en
annan plats för ett visst sammanträde.
Tillkännagivande av sammanträde
5 kap. 13-15 §§ KL
18 §
Tillkännagivande av sammanträde med fullmäktige, med uppgift om tid
och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas,
utfärdas av ordföranden.
Tillkännagivandet ska anslås på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen. Tillkännagivandet ska inom samma tid
på ett lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare.
Om ärende fordrar så skyndsam handläggning att tillkännagivande i
den ordning som föreskrivs ovan inte hinns med, ska tillkännagivandet
med uppgift om ärendet anslås senast vardagen närmast före
sammanträdesdagen och på ett lämpligt sätt också lämnas till varje
ledamot och ersättare i fullmäktige så tidigt, att den kan tänkas nå dem
inom samma tid.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
19 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före klockan
22.00, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var
sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på
vanligt sätt.
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Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.

Allmänhetens frågestund
20 §
Allmänhetens frågestund ska genomföras som första ärendepunkt vid
varje sammanträde. Frågestunden omfattar ärendepunkterna vid dagen
sammanträde och besvaras av kommunstyrelsens ordförande och/eller
av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
Frågestunden är begränsad till 20 min.
Frågeställaren ska vara kommuninvånare.
En fråga kan vara muntlig eller skriftlig. Frågor och svar ska vara
kortfattade.
Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden. Om två eller flera
personer ställer samma fråga så får frågorna besvaras samtidigt.
Frågan ska läsas upp i samband med frågestunden av frågeställaren
eller någon i fullmäktiges presidium.
Om fler frågor ställs än vad som hinner besvaras under en
frågestund får kvarvarande frågor, efter beslut av fullmäktiges
ordförande, besvaras vid nästkommande
fullmäktigesammanträde.
Kommunallagens bestämmelser om ordning vid sammanträdet gäller
även vid allmänhetens frågestund.
Om frågeställaren har behov av tolk, måste frågeställaren meddela detta
till kansliet.
Ärendehandlingar
21 §
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till
beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör
tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
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Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett
ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och
ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Beredning av ärendena
22 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.

23 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp
i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.
Beredningsplikten
5 kap. 26-28 §§
24 §
Alla ärenden som fullmäktige avgör måste först beredas, antingen av en
fullmäktigeberedning eller av en nämnd vars verksamhetsområden
berörs av ärendet. Om ärendet endast har beretts av en
fullmäktigeberedning måste den eller de nämnder vars
verksamhetsområden berörs av ärendet alltid ges tillfälle att yttra sig.
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig. Kommunstyrelsen
ska lägga fram förslag till beslut om inte en annan nämnd eller en
fullmäktigeberedning gjort det. Ett ärende som är brådskande får
avgöras utan beredning om samtliga närvarande ledamöter är ense om
detta.
Beredningstvånget ovan gäller inte för val eller avsägelse från ett
uppdrag som förtroendevald.

9 (21)

25 §
Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.

Beredning av ansvarsprövning
5 kap. 24 § KL
26 §
Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om
ansvarsprövning och anmärkning.
Beredningen omfattar att
- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet
inte tillstyrks,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov
förslag till beslutsmotivering,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut, om en av revisorerna riktad
anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag
till motivering, samt
- lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag
till motivering.
Fullmäktige ska välja personliga ersättare till ledamöterna i presidiet.
Ersättarna ska träda in om det behövs för att bereda ärenden om
ansvarsprövning mot en nämnd eller beredning där någon i presidiet
ingår.
Upprop
27 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör
ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser det behövs.
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Protokolljusterare
28 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet
från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 27 § väljer fullmäktige två
ledamöter, att tillsammans med ordföranden, justera protokollet från
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid
röstsammanräkningar.
Fullmäktiges överläggningar
29 §
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska
behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
30 §
4 kap. 2 § KL, 5 kap. 39-41 §§ KL
Fullmäktiges presidium får bestämma att också andra än ledamöter ska
ha rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten.

31 §
5 kap. 32, 40 och 49 §§ KL.
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen
förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges
behandling av revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas
får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den
verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i
överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den
egna nämnden behandlas.
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32 §
Ordföranden och de vice ordförandena i en nämnd, revisorerna samt de
anställda i kommunen är skyldiga att lämna upplysningar vid
fullmäktiges sammanträden, om fullmäktiges presidium begär det och
om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag.

33 §
Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den
utsträckning det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i
nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda
hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Det
samma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.
34 §
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som
förekommer vid sammanträdena.
Talarordning och ordning vid sammanträden
35 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt
till två korta inlägg på högst två minuter för en replik, med anledning
av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som
har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt inlägg skulle avlägsna sig från ämnet eller blanda in
något som inte hör dit, får ordföranden med klubbslag fästa talarens
uppmärksamhet därpå. Om talaren inte, efter tillsägelse av ordföranden,
rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta
en talare under anförandet.
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig
efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden
ajournera eller upplösa sammanträdet.
Beslutsordning
36 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden får vägra proposition, om ordföranden anser att ett
framställt förslag eller yrkande strider mot gällande lag eller allmän
författning eller denna arbetsordning. Om fullmäktige bifaller yrkande
att propositionen ska ställas, får ordföranden dock inte vidare vägra
proposition.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras, läggas till eller återtas, om inte fullmäktige
beslutar att medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Deltagande i beslut
5 kap. 25 § KL
37 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstning
38 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två
ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
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Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.

39 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska
väljas, samt
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motion
40 §
En motion ska vara skriftlig av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kansliet.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid
ett sammanträde.
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.

Företagens initiativrätt
41 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka
ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till
att fullmäktige får ta ställning till.
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Interpellation
5 kap. 59-63 §§ KL
42 §
Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige framställa interpellation,
gäller utöver vad som stadgas i 5 kap 59-63 § § kommunallagen följande:
1. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot.
2. Den bör ges in till kansliet senast arbetsdagen före det sammanträde då den
avses att framställas.
3. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
4. Interpellation som lämnas in fjorton (14) dagar före ett sammanträde bör
besvaras på detsamma.
5. Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt.
6. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde
bör framgå av tillkännagivandet. Den ledamot som har ställt interpellationen
bör få del av svaret vardagen före den sammanträdesdag, då svaret ska
lämnas.
7. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10
kap 2-6 § § kommunallagen får den ordförande, till vilken interpellationen
ställts, överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse
att besvara interpellationen.
8. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen
då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör
som ledamot också vid det tillfället.
Fråga
5 kap. 64 § KL
43 §
Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige framställa fråga, gäller
utöver vad som stadgas i 5 kap 64 § kommunallagen följande:
1. En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
2. Den bör ges in till kansliet senast arbetsdagen före sammanträdesdagen då
den avses att framställas.
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3. Vad som sägs i 42 § om interpellation gäller i tillämpliga delar också på
fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
4. En fråga som lämnas in sju (7) dagar innan ett fullmäktigesammanträde bör
besvaras på sammanträdet.

Remiss av ärende
44 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
Reservation
4 kap. 27 § KL
45 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Justering av protokoll
46 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av överläggningarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
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Expediering
47 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid tillställas hela
protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.

Fullmäktigeberedningar
Valberedning
48 §
Efter det att val av fullmäktige har ägt rum, väljer kommunfullmäktige en
valberedning med mandattiden från fullmäktiges sammanträde då valet
förrättas till och med det sammanträde då val av valberedning förrättas nästa
gång.
Val av valberedning förrättas på det första sammanträdet med nyvalda
fullmäktige. Fullmäktige bestämmer före valet antalet ledamöter och ersättare i
beredningen.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

49 §
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla, med undantag av val till fullmäktiges presidium, valberedning och
fyllnadsval som inte avser val av ordförande eller vice ordförande.
Fullmäktige får dock besluta att förrätta ett val utan föregående beredning,
även om första stycket anger att valberedningen ska lägga fram förslag i
valärendet.
Valberedningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.
Beredningen ska vid behov lägga fram förslag till beslut om antalet ledamöter
och ersättare i ett organ.
Valberedningen får från kommunens nämnder och anställda begära in de
upplysningar och de yttranden som behövs för att beredningen ska
kunna
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fullgöra sina uppgifter.
Demokratiberedning
50 §
Efter det att val av fullmäktige har ägt rum, väljer fullmäktige för den löpande
mandatperioden en demokratiberedning.
Val av demokratiberedning förrättas senast på det sammanträde vid vilket
fullmäktige väljer nämnder. Fullmäktige bestämmer före valet antalet
ledamöter och ersättare i beredningen.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
51 §
Demokratiberedningen har till uppgift att bereda fullmäktigeärenden avseende
politisk organisation, arvoden, pensioner eller andra förmåner till
förtroendevalda.
Demokratiberedningen får från kommunens nämnder och anställda begära in
de upplysningar och de yttranden som behövs för att beredningen ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Demokratiberedningen ska i ärende avge de yttranden som övriga kommunala
organ kan begära.
Gemensamma bestämmelser för fasta beredningar
52 §
Val- och demokratiberedningarna ska tillämpa vad som i kommunallagen är
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet
och protokoll
Ersättare får närvara vid beredningarnas sammanträden endast om ersättaren
tjänstgör i stället för ledamot som är förhindrad att tjänstgöra.
Beredningarna bestämmer i övrigt själva sina arbetsformer.
Beredningarna har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande
administrativ service.

Tillfälliga beredningar
53 §
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Fullmäktige kan tillsätta tillfälliga beredningar för särskilda uppdrag. Av beslut
om tillsättande av tillfällig beredning ska framgå direktiv, syfte,
frågeställningar, avgränsningar, bemanning, tidplan och budget för uppdraget.
I den tillfälliga beredningen kan fem till nio ledamöter ingå.
Beredningen har tillgång till en sekreterare och kan vid behov kalla in
sakkunniga tjänstemän.
54 §
Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en
tillfällig beredning samt mandattiden för denna. Fullmäktige utser bland
ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.
55 §
Beredningens ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt lämnas till varje ledamot, senast fem
kalenderdagar före sammanträdesdagen om inte ledamöterna enas om annat.
Kallelsen bör åtföljas av en dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas
kallelsen.

Gruppledare
56 §
Ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige under
samma partibeteckning bör till fullmäktige vid fullmäktiges första
sammanträde anmäla en gruppledare hämtad ur gruppens ledamöter och
ersättare.
Gruppledares kommunala uppdrag gäller intill dess att partigruppen till
fullmäktige anmäler en ny gruppledare, dock längst till fullmäktiges
mandattids slut.
Anmäld gruppledare har följande kommunala uppgifter.
Utgöra länk mellan kommunfullmäktiges presidium och kommunfullmäktiges
partigrupp.
Utgöra länk mellan kommunstyrelsens presidium och kommunfullmäktiges
partigrupp.
Utgöra länk mellan kommunförvaltningen och kommunfullmäktiges
partigrupp.

19 (21)

Delta i möten med ordförande- och gruppledargruppen.
Samordna partiets ledamöters verksamhet i olika nämnder för att underlätta det
kommunala arbetet.
Fullgöra de uppgifter som åvilar gruppledare enligt 9 §.

Föreslagna ändringar i arbetsordningen för kommunfullmäktige

1.

Generella tillägg är förslag på
Laghänvisningar,
Uppdaterat hänvisningar,
Administrativa avdelningen har bytts ut mot
kansliet,
Kungörelse har bytts ut mot tillkännagivande och
Kommundirektören har bytts ut mot
kommunchefen

2.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

1§
Fullmäktige består av 49 ledamöter.

1§
Fullmäktige består av 49 ledamöter och 31
ersättare.

I vallagen finns det bestämmelser om antalet
ersättare.

3.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

2§
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet
väljer fullmäktige bland sina ledamöter, senast vid
sammanträde före utgången av december sitt
presidium, bestående av ordförande, en 1: e vice
ordförande och en 2:e vice ordförande. Presidiet
väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

2§
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet
väljer fullmäktige bland sina ledamöter en
ordförande, en förste och en andre vice
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges
presidium.
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde
före utgången av december månad.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande
mandatperiod.

4.

Nuvarande lydelse:

Förslagen lydelse:

2a§
Är ordföranden och vice ordförandena inte eniga
när presidiet har att fatta beslut, gäller som
presidiets beslut det förslag som har fått enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

3§
När presidiet behandlar ärende om att lämna
förslag till fullmäktiges beslut avseende
revisorernas budget enligt 25 § eller i
ansvarsfråga enligt 26 §, ska protokoll föras.
Presidiet avgör om protokoll ska föras vid
presidiets övriga möten.

2b§
Presidiet får behandla en frågeställning genom
telefonmöte, om inte någon av presidiets
medlemmar begär att frågan ska behandlas vid
möte genom personligt sammanträffande. Med
telefonmöte jämställs möte via annat motsvarande
medium som inte har sämre säkerhet. Vid
telefonmöte med presidiet ska samtliga deltagare i
mötet kunna höra varandra och delta på lika
villkor.
2c§
Presidiet får handlägga ärenden endast när minst
två ur presidiet är närvarande. Om två ur presidiet
är jäviga i ett ärende, får presidiet handlägga

Protokoll från möte med presidiet justeras av
samtliga beslutande vid mötet.
4§
Presidiet bestämmer i övrigt själv sina
arbetsformer.

ärendet, även om antalet deltagande på grund av
jävet inte uppgår till det antal som föreskrivs i
föregående stycke.
2d§
I fråga om jäv ska 6 kap 24-26 §§ kommunallagen
tillämpas när presidiet uppträder som ett
kommunalt organ.
2e§
När presidiet behandlar ärende om att lämna
förslag till fullmäktiges beslut avseende
revisorernas budget enligt 19 a § eller i
ansvarsfråga enligt 20 §, ska protokoll föras.
Presidiet avgör om protokoll ska föras vid
presidiets övriga möten.
Protokoll från möte med presidiet justeras av
samtliga beslutande vid mötet.
2f§
Presidiet bestämmer i övrigt själv sina
arbetsformer.

5.

6.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

3§
4§

5§
6§

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:
Hinder för ordföranden och vice ordföranden
7§
Vice ordförande eller andre vice ordförande
övertar ordförandens samtliga funktioner när
ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag.
Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom
eller dylikt, är förhindrade att sköta uppdraget
som ordförande, ankommer det på
ålderspresidenten att vara ordförande.

7.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:
Upphörande av uppdraget
8§
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige
upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige,
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får
ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig
och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå.
Ansökan ska göras i så god tid att den hinner
behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör.
Ansökan ges in till kansliet.

8.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

9.

5§

9§

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

6§
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i
ett pågående sammanträde, kallar ordföranden
eller sekreteraren in den ersättare som är
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

10 §
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta
i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden
eller sekreteraren in den ersättare som är
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren
om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

10. Nuvarande lydelse:
6a§
En ledamot får delta i sammanträde på distans om
kommunfullmäktiges ordförande
medger det.

Föreslagen lydelse:
11 §
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast
… dagar före sammanträdet anmäla detta till
fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.

11. Nuvarande lydelse:
7§
Det som sagts om ledamot i 5, 6 och 6a §§ gäller
också för ersättare.

12. Nuvarande lydelse:
8§
9§
10 §
11 §
12 §

13. Nuvarande lydelse:
Kungörelse och annons till sammanträdena
13 §
Kungörelse om sammanträde med fullmäktige,
med uppgift om tid och plats för sammanträdet och
om de ärenden som ska behandlas, utfärdas av
ordföranden eller, vid förhinder för denna/denne,
av 1:e eller 2: e vice ordföranden.
Kungörelsen ska anslås på kommunens
anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kungörelsen ska inom
samma tid på ett lämpligt sätt också lämnas till
varje ledamot och ersättare.
Uppgift om tid och plats samt de viktigaste
ärendena för sammanträdet ska minst en vecka
före sammanträdesdagen införas i den eller de
ortstidningar som fullmäktige beslutar.

Föreslagen lydelse:
12 §
Det som sagts om ledamot i 9, 10 och 11
§§ gäller också för ersättare.

Föreslagen lydelse:
13 §
14 §
15 §
16 §
17 §

Föreslagen lydelse:
18 §
Tillkännagivande av sammanträde med
fullmäktige, med uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden som ska
behandlas, utfärdas av ordföranden.
Tillkännagivandet ska anslås på kommunens
anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Tillkännagivandet ska inom
samma tid på ett lämpligt sätt också lämnas till
varje ledamot och ersättare.
Om ärende fordrar så skyndsam handläggning att
tillkännagivande i den ordning som föreskrivs
ovan inte hinns med, ska tillkännagivandet med
uppgift om ärendet anslås senast vardagen
närmast före sammanträdesdagen och på ett

Fullmäktige beslutar varje år senast i november
månad om i vilka ortstidningar kungörelsen ska
införas under kommande år.

lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och
ersättare i fullmäktige så tidigt, att den kan tänkas
nå dem inom samma tid.

Om ärende fordrar så skyndsam handläggning att
kungörande i den ordning, som föreskrivs ovan
inte hinns med, ska kungörelsen med uppgift om
ärendet anslås senast vardagen närmast före
sammanträdesdagen och på ett lämpligt
sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare i
fullmäktige så tidigt, att den kan tänkas nå dem
inom samma tid.

14. Nuvarande lydelse:
14 §
15 §

15. Nuvarande lydelse:
16 §
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag
till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in
i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och
ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga
handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och
ersättare före sammanträdet.

Föreslagen lydelse:
19 §
20 §

Föreslagen lydelse:
21 §
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och
beredningars förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör
tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning
övriga handlingar i ett ärende ska tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga
för allmänheten i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas
elektroniskt.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga
ledamöter och ersättare före det sammanträde vid
vilket de avses bli ställda.

Handlingarna i varje ärende bör finnas
tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga
ledamöter och ersättare före det sammanträde vid
vilket de avses bli ställda.

16. Nuvarande lydelse:
17 §
18 §
19 §
19 a §
20 §

17. Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:
22 §
23 §
24 §
25 §
26 §

Föreslagen lydelse:

21 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och
ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under
hela sammanträdet.

27 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och
ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig
under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde uppropas samtliga
ledamöter och ersättare.

I början av varje sammanträde ska upprop ske
enligt uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och
när ordföranden anser det behövs.

Upprop förrättas också i början av varje ny
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och
när ordföranden anser det behövs.

Sedan uppropet har förrättats väljer fullmäktige två
ledamöter, att tillsammans med ordföranden,
justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid
röstsammanräkningar.

18. Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:
28 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för
justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 27 § väljer
fullmäktige två ledamöter, att tillsammans med
ordföranden, justera protokollet från
sammanträdet och att i förekommande fall biträda
ordföranden vid röstsammanräkningar.

19. Nuvarande lydelse:
22 §
23 §

20. Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:
29 §
30 §

Föreslagen lydelse:
31 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i
överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas granskning eller revisorernas egen
förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig
vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot
vilken anmärkning riktas får delta i
överläggningarna när revisionsberättelsen över
den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar
för behandlas.
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får
delta i överläggningarna när revisionsberättelsen
över verksamheten i den egna nämnden
behandlas.

21. Nuvarande lydelse:
24 §
25 §
26 §

Föreslagen lydelse:
32 §
33 §
34 §

22. Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

27 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges
överläggningar får ordet i den ordning
i vilken han eller hon anmält sig och blivit
uppropad.

35 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges
överläggningar får ordet i den ordning i vilken
han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges
överläggningar har också rätt till två korta inlägg
på högst två minuter för en replik, med anledning
av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart
efter den talare som har ordet då begäran om att få
göra inlägget framställs.
Om någon i sitt inlägg skulle avlägsna sig från
ämnet eller blanda in något som inte hör dit, får
ordföranden med klubbslag fästa talarens
uppmärksamhet därpå. Om talaren inte, efter
tillsägelse av ordföranden, rättar sig får
ordföranden ta från honom/henne ordet. I övrigt
får ingen avbryta en talare under hans/hennes
anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder
störande och inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan
avstyra, får han/hon upplösa sammanträdet.

23. Nuvarande lydelse:

Den som har rätt att delta i fullmäktiges
överläggningar har också rätt till två korta inlägg
på högst två minuter för en replik, med anledning
av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart
efter den talare som har ordet då begäran om att
få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt inlägg skulle avlägsna sig från
ämnet eller blanda in något som inte hör dit, får
ordföranden med klubbslag fästa talarens
uppmärksamhet därpå. Om talaren inte, efter
tillsägelse av ordföranden, rättar sig får
ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får
ingen avbryta en talare under anförandet.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder
störande och inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan
avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.

Föreslagen lydelse:

28 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett
ärende avslutad går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under
överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats rätt.

36 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett
ärende avslutad går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under
överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt.

Ordföranden får vägra proposition, om
ordföranden anser att ett framställt förslag eller
yrkande strider mot gällande lag eller allmän
författning eller denna arbetsordning. Om
fullmäktige bifaller yrkande att propositionen ska
ställas, får ordföranden dock inte vidare vägra
proposition.

Ordföranden får vägra proposition, om
ordföranden anser att ett framställt förslag eller
yrkande strider mot gällande lag eller allmän
författning eller denna arbetsordning. Om
fullmäktige bifaller yrkande att propositionen ska
ställas, får ordföranden dock inte vidare vägra
proposition.

Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras
eller återtas, om inte fullmäktige beslutar att
medge det enhälligt.

Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras,
läggas till eller återtas, om inte fullmäktige
beslutar att medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den
ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det
skriftligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den
ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det
skriftligt.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

29 §
30 §
31 §
32 §

37 §
38 §
39 §
40 §

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:
41 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10
kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i
fullmäktige i sådana ärenden som företaget är
skyldigt att se till att fullmäktige får ta
ställning till.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

33 §
34 §

42 §
43 §

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

35 §
Motion eller annat ärende, som ska prövas av
fullmäktige och som inkommer mellan två
fullmäktigesammanträden får ordföranden, eller på
hans/hennes uppdrag, kommundirektören remittera
till kommunstyrelsen för beredning.

44 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör
kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska behandla ska beredas.

Den inkomna motionen anmäls till fullmäktige vid
nästkommande sammanträde.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald
eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.

Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av
motion eller annat ärende som inte remitterats med
stöd av bestämmelserna i första stycket.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige
ska redovisas de fullmäktigeärenden som har
kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om
beredning och remiss av sådana ärenden.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

36 §
37 §
38 §
39 §
40 §
41 §
42 §
43 §
44 §
45 §
46 §
47 §

45 §
46 §
47 §
48 §
49 §
50 §
51 §
52 §
53 §
54 §
55 §
56 §

PM
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2019.287
Datum: 2021-10-27

Distans deltagande
Nuvarande lydelse:
6a§
En ledamot får delta i sammanträde på distans om kommunfullmäktiges ordförande medger det.

Föreslagen lydelse SKR (ligger i förslaget i ärendet):
11 §
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till
fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Förslag på ny ändring:
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ordföranden avgör i samråd med gruppledarna om fullmäktige ska sammanträda med en majoritet
eller fler av ledamöterna närvarande på distans.
Enskild ledamot får vid undantagsfall delta på distans. Ordföranden tillsammans med 1:e vice
ordförande avgör senast 2 dagar innan sammanträdet om närvaro för enskild ledamot får ske på
distans. Utgångspunkten är att en ersättare kallas in vid hinder för tjänstgöring enligt 9-10 §§.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 210

Dnr KS.2021.497

Förändring av valdistrikt 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige hos länsstyrelsen föreslår
att besluta om ändrad valdistriktsindelning för Ale kommun inför allmänna val
2022.
Sammanfattning
Ett valdistrikt är ett geografiskt röstningsområde som ska omfatta mellan 10002000 stycken röstberättigade, enligt 4 kap. 17 § vallagen (2005:837).
Valnämnderna i kommunerna skall året före ordinarie val till riksdagen se över
indelningen i valdistrikt. En ändring av valdistriktsindelning beslutas av
länsstyrelsen efter förslag från kommunfullmäktige.
Ale kommun består idag av 17 valdistrikt, men förvaltningen föreslår en
utökning av ett distrikt i Älvängen samt justering av gränser för distrikt i Nol
och Nödinge.
Nytt föreslaget distrikt, Älvängen Östra, utgörs till största delen av det
nybyggda området Kronogården. Distriktet beräknas utgöras av ca 1300
personer.
I Nol och Nödinge flyttas gränser mellan distrikt och ca 200 röstberättigande
flyttas från Nol norra till Nol södra och ca 60 personer från Nödinge centrum
till Nödinge Östra.
Genom att justera distriktsgränserna så jämnas antalet röstberättigande ut
mellan distrikten och det skapas förutsättningar för distrikten att totalt hantera
fler röstberättigande över tid.
Beslutsunderlag
Valnämndens beslut § 2, 2021-09-29
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Satelittbilder med nuvarande och föreslagna förändringar
Översiktskartbild på nuvarande och föreslagna förändringar
Kartbilder på nuvarande valdistrikt
Valmyndighetens manualer - Länstyrelsens och valnämndens arbete med
valgeografi och mandat, 2020-06-04

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Länsstyrelsen Västra Götalands län
För kännedom

Valnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-29

VN § 2

Dnr VN.2021.2

Förändring av valdistrikt
Beslut
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige om ändrad
valdistriktsindelning för Ale kommun inför allmänna val 2022, för vidare
hantering och fastställande av länsstyrelsen

Sammanfattning
Ett valdistrikt är ett geografiskt röstningsområde som ska omfatta mellan 10002000 stycken röstberättigade (4 kap 17 § Vallag, SFS 2005:837).
Valnämnderna i kommunerna skall året före ordinarie val till riksdagen se över
indelningen i valdistrikt. En ändring av valdistriktsindelning beslutas av
länsstyrelsen efter förslag från kommunfullmäktige.
Ale kommun består idag av 17 valdistrikt enligt nedan, men förvaltningen
föreslår en utökning av ett distrikt i Älvängen samt justering av gränser för
distrikt i Nol och Nödinge.
Nytt föreslaget distrikt, Älvängen Östra, utgörs till största delen av det
nybyggda området Kronogården. Distriktet beräknas utgöras av ca 1300
personer.
I Nol och Nödinge flyttas gränser mellan distrikt och ca 200 röstberättigande
flyttas från Nol norra till Nol södra och ca 60 personer från Nödinge centrum
till Nödinge Östra.
Genom att justera distriktsgränserna så jämnas antalet röstberättigande ut
mellan distrikten och det skapas förutsättningar för distrikten att totalt hantera
fler röstberättigande över tid.
Beslutet skickas till
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:VN.2021.2
Datum: 2021-09-24
Marie Källvik-Nilsson
Annika Bengtsson
Jonathan Gärtner
Valnämnden

Förändring av valdistrikt
Förslag till beslut
Valnämnden förslår att kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen besluta om ändrad
valdistriktsindelning för Ale kommun inför allmänna val 2022.
Sammanfattning
Ett valdistrikt är ett geografiskt röstningsområde som ska omfatta mellan 1000-2000 stycken
röstberättigade (4 kap 17 § Vallag, SFS 2005:837).
Valnämnderna i kommunerna skall året före ordinarie val till riksdagen se över indelningen i
valdistrikt. En ändring av valdistriktsindelning beslutas av länsstyrelsen efter förslag från
kommunfullmäktige.
Ale kommun består idag av 17 valdistrikt enligt nedan, men förvaltningen föreslår en
utökning av ett distrikt i Älvängen samt justering av gränser för distrikt i Nol och Nödinge.
Nytt föreslaget distrikt, Älvängen Östra, utgörs till största delen av det nybyggda området
Kronogården. Distriktet beräknas utgöras av ca 1300 personer.
I Nol och Nödinge flyttas gränser mellan distrikt och ca 200 röstberättigande flyttas från Nol
norra till Nol södra och ca 60 personer från Nödinge centrum till Nödinge Östra.
Genom att justera distriktsgränserna så jämnas antalet röstberättigande ut mellan distrikten
och det skapas förutsättningar för distrikten att totalt hantera fler röstberättigande över tid.
Maria Reinholdsson

William Försth

Kommunchef

Tf. avdelningschef Kansli och säkerhet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Bild över förändringar
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Gällande och föreslagna valdistikt
Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Länsstyrelsen Västra Götaland
För kännedom:

Valnämnden
Ärendet
Ett valdistrikt är ett geografiskt röstningsområde som ska omfatta mellan 1000-2000 stycken
röstberättigade (4 kap 17 § Vallag, SFS 2005:837).
Valnämnderna i kommunerna skall året före ordinarie val till riksdagen se över indelningen i
valdistrikt. En ändring av valdistriktsindelning beslutas av länsstyrelsen efter förslag från
kommunfullmäktige.
Ale kommun består idag av 17 valdistrikt enligt nedan.
(Uppgifter från länsstyrelsen)
Valdistrikt

2013-03-01

2017-03-01

2021-03-01

Förändring +/- (2017-2021)

Nödinge södra

1324

1 477

1505

+28

Nödinge östra

1077

1 148

1166

+18

Surte norra

1195

1 236

1310

+74

Surte södra

1071

1 224

1256

+32

Bohus södra

1299

1 338

1389

+51

Bohus norra

1125

1 151

1184

+33

Nödinge centrum

1678

1 693

1739

+46

Skepplanda norra Hålanda
Skepplanda östra

1070

1 067

1121

+54

1574

1 532

1569

+37

Skepplanda västra

1144

1 211

1356

+145

Starrkärr

1339

1 403

1476

+73

Älvängen centrum

1052

1 312

1455

+143

Älvängen södra

1175

1 369

1793

+424

Älvängen norra

1057

1 094

1241

+147

Nol norra

1564

1 526

1498

-28

Nol södra

1088

1 118

1112

-6

Alafors

1471

1 559

1661

+102

SUMMA

21303

22458

23831

1373

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Förslag på förändringar:
Älvängen har ökat med 714 röstberättigande sedan senaste år 2017 och det planeras för
ytterligare inflyttning. Det nya distriktet som benämns som Älvängen Östra, utgörs till största
delen av det nybyggda området Kronogården.
Distriktet beräknas innefatta ca 1300 röstberättigande
I Nol och Nödinge flyttas gränser mellan distrikt och ca 200 röstberättigande flyttas från Nol
norra till Nol södra och ca 60 personer från Nödinge centrum till Nödinge Östra.
I Nödinge har förslaget utgått från planerade kommande byggnationer.
Om förslaget antas blir det minsta valdistrikten Älvängen centrum, Älvängen norra och
Skepplanda norra – Hålanda. De minsta områden i Älvängen är också de områden som
beräknas att växa inom den närmsta tiden.
De största valdistrikten blir fortsatt Alafors, Nödinge centrum och Nödinge södra.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Utgår från folkbokförda
2021-06-10

Tidigare valdistrikt

Förslag valdistrikt

Skillnad

Valdistrikt

Antal

Andel av
total

Antal

Andel av
total

Antal

Andel av
total

Alafors

1 717

6,9%

1 717

6,9%

0

0,0%

Bohus norra

1 210

4,9%

1 210

4,9%

0

0,0%

Bohus södra

1 452

5,9%

1 452

5,9%

0

0,0%

Nol norra

1 639

6,6%

1 426

5,8%

-213

-0,9%

Nol södra

1 141

4,6%

1 354

5,5%

213

0,9%

Nödinge centrum

1 826

7,4%

1 765

7,1%

-61

-0,2%

Nödinge södra

1 547

6,2%

1 547

6,2%

0

0,0%

Nödinge östra

1 226

5,0%

1 287

5,2%

61

0,2%

Skepplanda norra - Hålanda

1 143

4,6%

1 143

4,6%

0

0,0%

Skepplanda västra

1 387

5,6%

1 387

5,6%

0

0,0%

Skepplanda östra

1 623

6,6%

1 623

6,6%

0

0,0%

Starrkärr

1 513

6,1%

1 513

6,1%

0

0,0%

Surte norra

1 344

5,4%

1 344

5,4%

0

0,0%

Surte södra

1 327

5,4%

1 327

5,4%

0

0,0%

Älvängen centrum

1 543

6,2%

1 029

4,2%

-514

-2,1%

Älvängen norra

1 291

5,2%

1 046

4,2%

-245

-1,0%

Älvängen södra

1 829

7,4%

1 285

5,2%

-544

-2,2%

0,0%

1 303

5,3%

1 303

5,3%

100,0%

24 758

100,0%

0

0,0%

Älvängen östra - nytt
Totalsumma

24 758

(Siffrorna i röstberättigande mellan länsstyrelsen och kommunens underlag kan skilja sig åt, då kommunen
utgår från befolkningsprognosen och tar bland annat med med årets 17 -åringar)
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Ekonomisk bedömning
Ett nytt distrikt kommer att innebära ökande ekonomiska kostnader i form av valmaterial,
utrustning samt bemanning av röstmottagare.
Lokaler kommer att samordnas så långt som möjligt.
Invånarperspektiv
Kommunen har under de sista åren haft en stor inflyttning vilket inneburit ett ökat antal
röstberättigade.
Genom att anpassa valdistrikten efter kommunens nuvarande förutsättningar kan en jämn och
smidig tillströmning av väljare uppnås till varje distrikt.
Hållbarhetsperspektivet
Förvaltningens målsättning är att distrikten vallokal skall ligga i närområdet för att skapa bra
förutsättningar att ta sig till lokalen genom att gå eller cykla.
Det föreslagna fjärde distriktet i Älvängen kommer troligtvis att ha Kronaskolan som
vallokal.
Kronaskolan ligger centralt i det aktuella området och har kollektivtrafik nära samtidigt som
det är enkelt att promenera eller cykla till lokalen.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade.
Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom utflyttningar,
nybyggnationer etc.
Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl
skulle kunna vara att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort.
Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än
300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten
ska kunna bibehållas.

Beslutets genomförande
Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen som ansvarar för
fastställande samt uppdatering av aktuella GIS-kartor.
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SE-449 80 Alafors
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har i sitt förslag följt länsstyrelsens rekommendationer att valdistrikten även
efter förändringarna ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade
en bra väg till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på
väg till sin egen vallokal. (Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat)
Det föreslagna distriktet Älvängen östra kommer att utgöras av ca 1300 röstberättigande.
Det tänkta distriktet ligger i en expansiv del av Älvängen, där den största inflyttningen skett
de senaste 4 åren. Bedömningen är att distriktet inom några år kommer att utgöras av ca 1000
röstberättigande. Förvaltningens bedömning är att ett nytt distrikt är motiverat i enlighet med
4 kap 17 § vallagen då det aktuella området i Älvängen har ökat i folkmängd.
Justeringar av gränser i Nol och Nödinge motiveras utifrån en fortsatt inflyttning på de båda
orterna. Genom att justera distriktsgränserna så jämnas antalet röstberättigande ut mellan
distrikten och det skapas förutsättningar för distrikten att totalt hantera fler röstberättigande
över tid.
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Bilaga 10 - Alla distrikt

Valdistrikt i Ale

Skepplanda norra - Hålanda

Skepplanda östra

Skepplanda västra

Älvängen norra
Älvängen centrum
Älvängen södra

Alafors
Nol norra
Nol södra
Nödinge centrum

Nödinge södra

Bohus norra

Bohus södra

Surte norra

Surte södra

Nödinge östra

Starrkärr

Valmyndigheten 764 utg 4, juni 2020

VALMYNDIGHETENS MANUALER

Länsstyrelsens och
valnämndens arbete med
valgeografi och mandat
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Om den här manualen
Denna manual riktar sig till både kommunerna och till länsstyrelserna och gäller för valen 2022.
I varje kapitel finns följande avsnitt: Ansvariga, Beskrivning och Gör så här.
Med kommunallagen avses SFS 1991:900 och med vallagen avses SFS 2005:837. SFS-numren
skrivs inte ut i löptext.
Symboler i marginalen
Hänvisning
till lag

Arbete ska
utföras i
Valid
2

Viktigt
datum

Se
information
i bilaga

1. Kalender 2021-2022
Datum

Lag

Sid

2021
Februari Valmyndigheten hanterar fastigheter i Valid.
Mars Valmyndigheten sammanställer statistik över antalet

röstberättigade per valområde, valkrets och valdistrikt.

31 oktober Sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändrad

indelning i valkretsar inför valet 2022. För att beslutet ska gälla
ska det vara fastställt av länsstyrelsen.
Sista dag för regionfullmäktige att besluta om ändrad indelning i
valkretsar inför valet 2022. För att beslutet ska gälla ska det vara
fastställt av länsstyrelsen.

1 december Sista dag för länsstyrelsen att besluta om kommunfullmäktiges
förslag om ändrad indelning i valdistrikt.

14-15
KL 5 kap 2 §

4, 13

VL 4 kap. 13 §

8-9

VL 4 kap. 8 §

8-9

VL 4 kap. 18 §

10-13

2022
Januari–
februari
28 februari

Februari
Mars
30 april

Augusti
11 september

Länsstyrelsen ska senast ha gått igenom placeringsdistrikten.
Sista dag för kommun- och regionfullmäktige att fatta beslut om
ändringar av totalt antal mandat i valområdet.
Sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändringar av
ersättarkvoten. Länsstyrelsen underrättas omedelbart.

16
KL 5 kap. 3 §

6-7

KL 5 kap. 4 §

7

Länsstyrelsen hanterar fastigheter i Valid.

14-15

Valmyndigheten sammanställer statistik över antalet
röstberättigade per valområde, valkrets och valdistrikt.

VL 4 kap 1 §
VL 6 kap 8 §

4

Sista dag för Valmyndigheten att fatta beslut om fördelning av
fasta mandat mellan riksdagsvalkretsar.
Sista dag för länsstyrelsen att fatta beslut om fördelning av fasta
mandat mellan kommun- och regionvalkretsar.

VL 4 kap. 3 §

9

VL 4 kap. 10 §
VL 4 kap. 15 §

8-9

Länsstyrelsen hanterar fastigheter i Valid.

14-15

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.
VL = Vallagen		
KL = Kommunallagen

Samordning
Kommunen och länsstyrelsen bör ha en dialog om när kommunen planerar att vara färdig med
valkretsar och valdistrikt. Även om sista dag är 1 december för länsstyrelsen att fatta beslut om
valdistrikt kan det göras tidigare om kommunen kommer in med sitt förslag tidigare.
Kommunen ska granska sina valdistrikt i god tid innan den 1 december året före valåret. Tänk
på att om valdistrikten ändras kan också valkretsarna behöva ändras.

3

2. Inledande om statistik över röstberättigade
Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valområde, valkrets
och valdistrikt vid tre tillfällen inför valen 2022:
•

1 mars 2021: Statistiken används enligt 4 kap. 12 § vallagen som underlag för
kommun- och regionfullmäktiges beslut om valkretsindelning. Enligt 5 kap. 1
§ kommunallagen används statistiken som underlag till kommun- och regionfullmäktiges beslut om antal mandat för valområdet. Statistiken kan även
användas som underlag till länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning.

•

1 mars 2022: Statistiken används enligt 4 kap. 1 § vallagen som underlag vid
Valmyndighetens beslut om fördelning av fasta mandat mellan riksdagsvalkretsarna och vid länsstyrelsens beslut om fördelning av fasta mandat mellan
kommun- och regionvalkretsar.

•

Kvalifikationsdag för rösträtt (30 dagar före respektive valdag):
Uppgifterna tas fram enligt 5 kap. 1 § vallagen för Valmyndighetens arbete
med att framställa röstlängder med alla röstberättigade.

Observera att statistiken som tas fram den 1 mars speglar förhållandena för de röstberättigade
just vid det tillfället, det är inte en prognos för vad som kommer gälla för den riktiga valdagen.
Statistiken presenteras på www.val.se.
GIS-kartor med röstberättigade per fastighet
Efter statistikframställningen året före valåret skapar Valmyndigheten GIS-kartor med fastighetspunkter, där uppgifter om antal röstberättigade per fastighet och koordinater finns med.
Dessa publiceras i Valid för att hjälpa kommuner och länsstyrelser i arbetet med valdistrikt och
valkretsar året innan valåret, se vidare i kap. 5, 6 och 7.
Eftersom GIS-kartorna med röstberättigade anses utgöra personregister omfattas de av
särskilda regler i fråga om utlämnande och handhavande.

Till
innehållsförteckning
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3. Valgeografin - inledande definitioner
Valgeografin har fyra nivåer. På den översta nivån finns valområdet som är hela det
område som valet gäller, t.ex. en kommun. Valområdet är sedan indelat i valkretsar
och det är för valkretsarna som det väljs ledamöter. Valkretsarna är i sin tur indelade i
valdistrikt, med en vallokal per valdistrikt. Valdistriktet består av ett antal fastigheter och
det är på fastigheterna som röstberättigade personer är folkbokförda.

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valdistrikt

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Valkretsar
Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valområde

Totalt 61 mandat

23 valkretsmandat
31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Storskogens kommun
40 000 röstberättigade
Till
innehållsförteckning
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Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

4. Valområde, totalt antal mandat och ersättarkvot
Valområdet är det område inom vilket ett val ska hållas. Det kan vara en kommun, region
eller hela landet. För varje valområde bestäms ett totalt antal mandat som ska tillsättas.

Valområde
Totalt 61 mandat

Storskogens kommun
40 000 röstberättigade

4.1
•

Ansvariga
Kommun- och regionfullmäktige beslutar om totalt antal mandat. Även Europaparlamentet och riksdagen fattar beslut om detta.
Kommunfullmäktige beslutar om andel ersättare som ska utses.
Valnämnden och länsstyrelsen uppdaterar i Valid.

•
•
4.2

Beskrivning

Valområdenas geografiska utformning är relativt statiska till sin natur, dvs. de ändras inte så
ofta. Däremot kan det tillkomma valområden t.ex. när en ny kommun bildas eller gränser
mellan kommuner justeras. Beslut om ändringar i valområdena, t.ex. nya kommuner, fattas av
riksdagen. Ändringar av det totala antal mandat i riksdagen är en grundlagsändring och kräver
två riksdagsbeslut.
Vid val till riksdagen är valområdets totala antal mandat fastställt i 3 kap. 2 § regeringsformen.
Vid region- och kommunfullmäktigval fastställs det totala antalet mandat av respektive
fullmäktige. Antal mandat i Europaparlamentet fastställs av Europaparlamentet.
Det totala antalet mandat i kommun- och regionfullmäktige ska vara inom de ramar som
fastställs i 5 kap. 1 § kommunallagen. Där framgår att antalet mandat ska vara ett udda antal
och att antalet mandat beror på antalet röstberättigade (baserat på statistik från den 1 mars året
före valåret) i valområdet, enligt följande:
Antal mandat

Till
innehållsförteckning

Minst 21
Minst 31
Minst 41
Minst 51
Minst 61
Minst 101

Kommun
röstberättigade
Upp till 8 000
8 001 – 16 000
16 001 – 24 000
24 001 – 36 000
Över 36 000
Stockholms kommun
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Antal mandat
Minst 31
Minst 51
Minst 71
Minst 101

Region
röstberättigade
Upp till 140 000
140 001 – 200 000
200 001 – 300 000
Över 300 000

Ersättare

Kommunfullmäktige kan enligt 5 kap. 4 § kommunallagen besluta om ersättarkvot dvs. hur
stor andel ersättare som ska utses för ledamöterna. Kvoten ska vara fastställd till högst 1/2,
vilket betyder att det utses hälften så många ersättare som ledamöter.
Antal ersättare för ledamöter i riksdagen, Europaparlamentet och regionerna är fastställda i
14 kap. 14-15 §§ vallagen.
4.3

Gör så här

Ändringar av totala antalet mandat i kommun- och regionfullmäktige och ändringar i
kommunfullmäktiges ersättarkvot går till så här:
1. Senast den sista februari valåret ska kommun- respektive regionfullmäktige besluta
om ändringar av totalt antal mandat. Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om
ändringar av ersättarkvoten.
2. Kommun- respektive regionfullmäktige ska genast meddela länsstyrelsen om
beslutet.
3. Valnämnden för in de ändringar i antal mandat och andel ersättare som kommunfullmäktige beslutat om i Valid.
4. Länsstyrelsen för in de ändringar i antal mandat som regionfullmäktige beslutat om i
Valid.

Senast
28 feb 2022

Till
innehållsförteckning

7

1 800 röstberättigade

5. Valkretsar och mandat per valkrets
Valområdet delas in i en eller flera valkretsar och i varje valkrets tillsätts ett visst antal
mandat. Syftet med valkretsar är att väljare i alla delar av valområdet ska bli representerade.

Valkretsar
23 valkretsmandat
31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat
Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

5.1
•
•
•
•

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Ansvariga
Kommun- respektive regionfullmäktige beslutar om valkretsarnas utformning.
Länsstyrelsen fastställer fullmäktiges beslut och uppdaterar i Valid.
Länsstyrelsen beslutar om antal fasta mandat i kommun- och regionvalkretsar.
Valmyndigheten beslutar om antal fasta mandat i riksdagsvalkretsar.

Valområde

Totalt
mandat
5.2 61
Beskrivning

Valområdets totala antal mandat fördelas mellan valkretsarna utifrån antalet röstberättigade.
Mandaten som fördelas till varje valkrets kallas valkretsmandat. I riksdags- och kretsindelade
region- och kommunalval finns utöver fasta valkretsmandat också utjämningsmandat. Utjämningsmandaten fördelas mellan kretsarna och partierna efter valet.
Olika typer av valkretsar

Storskogens kommun
40 000 röstberättigade

Vid riksdagsval bestäms valkretsarnas namn, antal och omfattning i 4 kap. 2 § vallagen. I
huvudsak utgör varje län en valkrets, men Stockholms, Skånes och Västra Götalands län är
indelade i flera valkretsar. Sammanlagt finns det 29 riksdagsvalkretsar.
Vid val till region- och kommunfullmäktige är hela valområdet en enda valkrets om inte
fullmäktige har beslutat om att de ska vara kretsindelade. Kommuner som har färre än
36 000 röstberättigade får dock bara kretsindelas om det finns särskilda skäl för detta. De som
beslutar sig för att vara kretsindelade ska också besluta om hur kretsgränserna ska dras.
Sammanhängande gränslinje

En regionvalkrets bör, och en kommunvalkrets ska, enligt 4 kap. 6 och 12 §§ vallagen, ha en
sammanhängande gränslinje. Det betyder att en valkrets inte får delas upp i enklaver, dvs.
de får inte ha en geografiskt bruten yta. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som
ligger utanför valadministrationens kontroll, dvs. kommun- och länsenklaver.

Till
innehållsförteckning
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Rätt storlek

Om en kommun är kretsindelad bör varje krets vara utformad så att den kan få minst 13
mandat (vallagen 4 kap. 12 §).
Om en region är kretsindelat bör varje krets vara utformad så att den kan få minst åtta mandat
(vallagen 4 kap. 6 §).
Beskrivande namn på valkretsarna

Namnet på en valkrets ska väljas på ett sådant sätt att det så enkelt som möjligt kan knytas
till det aktuella området. Till exempel framgår det vilket område som utgörs av kommunvalkretsen ”Östersund utom Staden”, medan ”Första valkretsen” är svårare att placera.
Administrativ kod

Länsstyrelsen ger valkretsarna en administrativ tvåställig kod, t.ex. 01, 02 och 03 i Valid. Om
valområdet inte är indelat i valkretsar anges koden 00.
5.3.1 Gör så här med valkretsar
1. Kommun- respektive regionfullmäktige ska se över valkretsarna i god tid och besluta
hur de ska se ut senast den 31 oktober året innan valåret. Beslutet baseras på
statistikuppgifterna från den 1 mars året före valåret. I beslutet anges vilka valdistrikt
som ingår i respektive valkrets. Observera att om en kommun ingår i flera regionvalkretsar så måste gränserna för kommun- och regionvalkretsarna sammanfalla.
2. För att gälla ska beslutet om valkretsar fastställas av länsstyrelsen. För att möjliggöra
beslut om valdistrikt den 1 december (se kap. 6) ska fastställandet vara klart innan
dess.
3. Länsstyrelsen kungör beslutet.
4. Beslut om valkretsindelning kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande
ska ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor efter kungörelsedatum.
5. Länsstyrelsen genomför ändringarna i Valid. Det kan vara lämpligt att vänta tills
dess att överklagandetiden gått ut.

31 okt
2021

5.3.2 Gör så här med valkretsmandat
Länsstyrelsen ska besluta om fördelning av fasta valkretsmandat mellan valkretsarna. Besluten
ska baseras på statistiken över röstberättigade från den 1 mars valåret.
1. Valmyndigheten genomför de beräkningar som behövs som underlag för samtliga
beslut, för att underlätta för länsstyrelserna.
2. Valmyndigheten publicerar beräkningar av fasta valkretsmandat för alla valområden i
Valid. Länsstyrelserna kan använda dem som underlag för sina beslut.
3. Senast den 30 april valåret beslutar Valmyndigheten om antal fasta mandat i riksdagsvalkretsarna och länsstyrelserna beslutar om antal fasta mandat i kommun- och regionvalkretsarna.
4. Valmyndighetens och länsstyrelsernas beslut ska kungöras.
5. Valmyndigheten publicerar fördelningen av valkretsmandat på val.se.
6. Länsstyrelsen ska kontrollera på val.se att det är rätt antal mandat.
7. Beslut om valkretsmandat kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande, när
det gäller kommun- respektive regionvalkretsar ska ha kommit till länsstyrelsen senast
tre veckor efter kungörelsedatum.
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30 apr
2022

Till
innehållsförteckning

6. Valdistrikt

Fastigheter
Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt och utgör grunden för valkretsarna och

valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och omfattning

Lövruskan 12:1
anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna.
3 röstberättigade

Valdistrikt
Valby Ö
1 800 röstberättigade

6.1

Ansvariga

Valkretsar

• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen.
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt.
23 valkretsmandat
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor.
31 valkretsmandat

7 utjämningsmandat
6.2
Beskrivning
Västra Storskogen
1000-2000 röstberättigade
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade.
Uppgift om antal röstberättigade kan t.ex. basera sig på de uppgifter Valmyndigheten tar fram
den 1 mars året innan valåret. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom
utflyttningar, nybyggnationer etc.
Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade endast om det finns
särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt
(t.ex. en ö med begränsade färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas öka eller minska sin
folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än
61 mandatDenna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten
300Totalt
röstberättigade.
ska kunna bibehållas.

Valområde

Storskogens kommun
40 000 röstberättigade

Till
innehållsförteckning
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Beskrivande namn på valdistrikten

Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska
kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet.
Valdistrikten sorteras alltid alfabetiskt och inte i kodordning i de publikationer som
Valmyndigheten ger ut – t.ex. på webben.
Vid namngivning av valdistrikt bör följande prioriteringsordning gälla:
1. I första hand ska valdistriktet ges namn efter det område som valdistriktet
innefattar, t.ex. ”Valby”, ”Röstberga” eller ”Mandatviken”. Att namnge
valdistrikt efter församlingar rekommenderas inte eftersom församlingarnas utformning är utanför valadministrationens kontroll och kan ändras.
Förkortningar av namn är inte tillåtna utom S:t och S:ta samt väderstreckstillägg och liknande.
2. Innehåller valdistriktet flera distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå
i namnet, med det mest centrala namnet först, t.ex. ”Valby-RöstbergaMandatviken” eller ”Valby, Röstberga och Mandatviken”.
3. Om det finns för många distinkta områden i valdistriktet, så att namnet blir
fler än 36 tecken, ska det mest centrala området väljas, följt av ”m.fl.”, enligt
”Valby m.fl.”.
4. Är valdistriktet för litet för att ges ett distinkt namn, kan det dela namn
med de angränsande valdistrikten, men särskiljas av ett väderstreckstillägg.
Väderstrecket skrivs med en bokstav efter namnet, enligt ”Valby N”, ”Valby
S”, ”Valby Ö”, ”Valby V” och ”Valby C”. Om så skulle behövas kan också
”NV” etc. användas.
5. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.
Sådana namn är omöjliga att förstå var de ligger och kan dessutom sorteras
konstigt vid olika datorgenererade presentationer, eftersom t.ex. 10 alfanumeriskt läggs före 2.
Inga enklaver

Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta, i likhet med valkretsarna. Det betyder att
ett valdistrikt inte ska delas upp i enklaver. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som
ligger utanför valadministrationens kontroll, dvs. kommun- och länsenklaver.

NEJ

JA
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Till
innehållsförteckning

De röstberättigade har en bra väg till vallokalen

Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg
till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg till sin
egen vallokal.

NEJ

JA
Räta gränser

Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag
och vägar, som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t.ex.
kommunens statistikområden. Gränserna ska inte gå i sick-sack över andra gränser utan helst
helt och hållet följa befintliga gränser. Tänk på att kartorna används i olika grafiska presentationer och därmed bör hållas välordnade.

NEJ

JA
Valdistrikskod

Varje valdistrikt ska ges en åttaställig kod, där de första två siffrorna beskriver län, de andra två
kommun och de fyra sista valdistrikt. Koden är främst till för internt bruk, men visas i statistik
över valresultat och liknande. För de röstberättigade är koden ett komplement till numret i
röstlängden och den kompletta sifferkombinationen trycks på röstkortet. Kommunen kan
föreslå valdistriktskod i sitt underlag till länsstyrelsen.
01
Län

14		 0101
Kommun
Valdistrikt

Till
innehållsförteckning
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6.3

Gör så här

1. Kommunen kan från juni 2020 hämta valdistriktskartor från valdatasystemet RKL 2018:s
Bibliotek. Det är GIS-kartor med valdistrikten från 2019. Filformat är GeoJSON. Tidigare
var det Shape.

Från juni
2020

2. Från mars året innan valår finns dessutom filer med antal röstberättigade för varje
fastighet och koordinater. Valmyndigheten kan inte tillhandahålla bakgrundskartor, men det
går med fördel att ta hjälp av kartorna på www.val.se.
3. Om granskningen leder till ändringar bör dessa sammanställas i en lista. Se bilaga 1 hur en
sådan lista kan se ut. Ändringar i geografiska gränser bör illustreras med kartor. Kommunen
ska helst skicka sina ändringar i GIS-filer till länsstyrelsen, men om det inte är möjligt måste
kartbilderna vara tydliga och inzoomade. Det kan vara svårt att tolka ändringar utifrån t.ex.
tjocka penndragningar på en kartbild.
4. Kommunfullmäktige föreslår nya valdistrikt till länsstyrelsen innan den 1 december året
före valåret. Listan innehållande alla ändringar och eventuella kartor läggs som bilaga till
länsstyrelsen. Kommunen ska även skicka med GIS-filer om sådana finns.
5. Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt senast den 1 december året före valåret.
Beslut om valdistriktsindelning gäller tills ny indelning beslutas. Länsstyrelsen kan på egen
hand fatta beslut om valdistriktens utformning, men då måste kommunfullmäktige först få
möjlighet att yttra sig.

Från mars
2021

Tidigare än
1 dec 2021

Senast
1 dec 2021

6. Länsstyrelsen kungör beslut om valdistriktsindelning i både ortstidning och Post- och
Inrikes tidningar.
7. Beslut om valdistriktsindelning kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande ska
ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor efter kungörelsedatum.
8. Länsstyrelsen utför ändringar av valdistriktens gränser, namn och koder i GIS-kartorna. Det
är viktigt att namn och koder registreras in korrekt eftersom det som registreras in finns i
original i Valid och används för att publiceras på www.val.se, skickas till media och SCB,
trycks på röstkort m.m.
9. Länsstyrelsen klarmarkerar valdistrikten i Valid.

Till
innehållsförteckning
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7. Fastigheter
I varje valdistrikt finns ett antal fastigheter och på varje fastighet finns ett antal
röstberättigade personer folkbokförda.

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valdistrikt
Ansvariga

7.1
•
•
•

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Länsstyrelsen fattar beslut om valfastigheter och delade fastigheter.
Valmyndigheten utför doppning, se beskrivning nedan.
Länsstyrelsen och Valmyndigheten hanterar fastigheter som saknar valdistriktsbeteckning.

7.2

Beskrivning

Folkbokföring sker på fastigheter. Alla fastigheter representeras av en fastighetspunkt och
alla dessa fastighetspunkter finns angivna i specifika GIS-kartor. Fastighetspunkten innehåller
koordinater, fastighetsbeteckning och uppgift om antal röstberättigade på fastigheten.
Det nuvarande referenssystemet är SWEREF99TM, men kommer eventuellt ändras, mer
information
kommer i så fall angående det.
23 valkretsmandat

Valkretsar

31 valkretsmandat
Doppning
7 utjämningsmandat

Valmyndigheten samkör fastighetsregistret och valdistriktskartorna (GIS-kartor) för att kunna
avgöra till vilket
valdistrikt
en fastighet ska höra. Den här
samkörningen
kallas doppning. Syftet
Västra
Storskogen
Östra
Storskogen
17 200 röstberättigade
22 800 röstberättigade
är att varje röstberättigad
ska kunna föras till ett valdistrikt.
Efter doppningen innehåller fastighetspunkten även en valdistriktskod. Valmyndigheten utför doppning tre gånger inför ett val.
Dessa är: inför den 1 mars året före valåret, 1 mars valåret samt inför kvalifikationsdagen för
rösträtten 12 augusti 2022.
Fastighetsbeteckning, koordinater för
fastighetspunkt, antal röstberättigade

Valområde
Totalt 61 mandat

Fastighetsbeteckning, koordinater för
fastighetspunkt, antal röstberättigade,
valdistriktskod: 05801201
Till
innehållsförteckning

Doppning

Storskogens kommun
40 000 röstberättigade
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Fastigheterna kan inte ändras av valadministrationen. Däremot måste de hanteras i olika
sammanhang. De fastigheter som vid doppning inte automatiskt kan föras till ett valdistrikt
måste hanteras manuellt av länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Länsstyrelsen skapar även
valfastigheter och delar fastigheter vid behov.
Valfastigheter

För vissa fastigheter kan fastighetspunkten ligga fel ur valsynpunkt. Om t.ex. en fastighet består
av flera ytor som ligger i flera kommuner måste länsstyrelsen ibland peka ut ett ställe, dvs. ange
specifika koordinater, där fastighetspunkten ska ligga. Punkten kan placeras där det finns en
byggnad. De fastigheter som har utpekade koordinater kallas valfastigheter. Detta är ganska
sällsynt. Valmyndigheten administrerar ett register med valfastigheter, men det kan komma att
ändras till att länsstyrelsen gör ändringarna direkt i Valid, mer information kommer i så fall
angående det.
Delade fastigheter

Det förekommer också fastigheter med flera tusen röstberättigade eller stor yta. I dessa fall har
länsstyrelsen, enligt 4 kap 16 § andra stycket vallagen, rätt att dela upp fastigheten så att delarna
förs till olika valdistrikt. Undvik att dela upp en fastighet så att en valdistriktsgräns går genom
en byggnad. Detta är mycket sällsynt.
7.3

Gör så här

Särskilda fastighetsbeslut

1. Länsstyrelsen kan besluta om valfastigheter eller delade fastigheter.
2. Länsstyrelsen ska genast meddela Valmyndigheten beslutet, så att Valmyndigheten kan
uppdatera i Valid.
Hantera fastigheter

Länsstyrelsen ska hantera de fastigheter som efter doppning saknar valdistriktsbeteckning två
gånger: inför första mars valår och innan kvalifikationsdag för rösträtt 30 dagar innan valdagen.
Valmyndigheten hanterar fastigheter en gång: inför 1 mars året innan valår. Valmyndigheten
kommer att meddela exakta datum för detta.
3. En lista på berörda fastigheter visas i Valid.
4. Utred vilket valdistrikt fastigheterna ska höra till
5. Fyll i uppgifterna i Valid.

Till
innehållsförteckning
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8. ”Placeringsdistrikt”
”Placeringsdistrikt” är inte en egen typ av valdistrikt, utan vissa existerande geografiska
valdistrikt pekas ut som placeringsdistrikt. Placeringsdistrikten ersätter det som tidigare
kallades ”rubrikdistrikt”.
8.1
•

Ansvariga
Länsstyrelsen pekar ut placeringsdistrikt.

8.2

Beskrivning

För att vara röstberättigad måste en person finnas i en röstlängd. Vilken röstlängd personen tas
upp i bestäms av vilken fastighet som personen är folkbokförd på och i vilket valdistrikt denna
fastighet ligger.
Det finns ca. 40 000 personer som inte är folkbokförda på någon fastighet alls. De är istället
folkbokförda på en s.k. rubrikfastighet – ”på kommunen skriven”, ”utan känt hemvist” eller
”utvandrad”.
Lösningen är att länsstyrelsen väljer ut ett eller flera valdistrikt per kommunvalkrets där dessa
röstberättigade ska placeras. De utvalda valdistrikten kallas placeringsdistrikt. Placeringsdistrikten från tidigare val ligger kvar i Valid. Om länsstyrelsen behöver peka ut nya eller fler
placeringsdistrikt är det bra att tänka på att de bör vara centralt belägna eller att det är lätt att ta
sig dit.
Valid placerar sedan ut de fastighetslösa röstberättigade slumpmässigt på placeringsdistrikten.
När detta är gjort har samtliga röstberättigade kunnat föras in i en röstlängd.
8.3

jan–feb
2022

Gör så här

Första mars valåret ska Valmyndigheten ta fram statistik över röstberättigade per valdistrikt (se
sid. 4). Därför måste listan med placeringsdistrikt ses över av länsstyrelsen innan dess. Exakt tid
meddelas inför varje val, men det brukar vara januari-februari valåret.
6. I Valid ska länsstyrelsen se till så att minst ett valdistrikt, gärna centralt beläget, finns
utpekat som placeringsdistrikt i länets alla kommunvalkretsar. Placeringsdistrikt från
tidigare val ligger kvar.

Till
innehållsförteckning
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9. ”Uppsamlingsdistrikt”
Uppsamlingsdistrikten är fiktiva valdistrikt som skapas automatiskt vid val. De följer alltid
kommunvalkretsarna eller kommungränsen om kommunen inte är valkretsindelad.
9.1

Ansvariga

Uppsamlingsdistrikten behöver ingen särskild tillsyn, utan skapas automatiskt vid val. De följer
alltid kommunvalkretsarna och kan inte ändras.
9.2

Beskrivning

Onsdagen efter valdagen börjar valnämnderna räkna de förtidsröster som vallokalerna inte
hunnit få och därmed inte kunnat räkna under valdagen. Dessa är främst röster från utlandet
och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen. Förrättningen heter valnämndens
preliminära rösträkning, men kallas kort för uppsamlingsräkning. Räkningen börjar på onsdagen
men kan om det behövs även fortsätta på torsdagen.
Vid valnämndens preliminära rösträkning räknas inte rösterna per valdistrikt utan i något som
kallas ”uppsamlingsdistrikt”. Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en
kommun, om kommunen inte är valkretsindelad. Eftersom valkretsindelning kan ändras mellan
val kan antal uppsamlingsdistrikt också ändras mellan val. Rösterna räknas på detta sätt för att
valhemligheten inte ska röjas.
Uppsamlingsdistrikten tillkommer vid rösträkningen först på onsdagen efter valet och antalet
valdistrikt skiljer sig därmed mellan den preliminära rösträkningen och den slutliga rösträkningen.
OLIKA ANTAL VALDISTRIKT VID DEN PRELIMINÄRA RÖSTRÄKNINGEN PÅ VALNATTEN OCH SLUTLIGA RÖSTRÄKNINGEN?
För riksdagsval och kommunfullmäktigeval är antal valdistrikt samma vid
den preliminära rösträkningen i vallokalerna och den slutliga rösträkningen
hos länsstyrelserna, men för regionfullmäktigeval är antalet ett annat. Det
beror på att det inte finns någon region för Gotland. Därmed är det totala
antalet valdistrikt och antal uppsamlingsdistrikt i landet lägre för val till
regionfullmäktige.
EXEMPEL: Vid valet till riksdagen och kommunfullmäktige 2014 fanns
det 5837 valdistrikt, dvs. faktiska geografiska områden. 41 av dessa var i
Gotlands kommun. Antal valdistrikt i val till landstingsfullmäktige (regionfullmäktige) 2014 var därmed 5796. Till den slutliga rösträkningen tillkom
sedan ett uppsamlingsdistrikt per kommunvalkrets. För val till riksdagen
och kommunfullmäktige var det 390 uppsamlingsdistrikt, och därmed var
det 6227 valdistrikt i det slutliga resultatet. För val till landstingsfullmäktige
tillkom 387 uppsamlingsdistrikt, eftersom de 3 uppsamlingsdistrikten
för Gotland inte tillkom för val till landstingsfullmäktige, och det slutliga
antalet valdistrikt för val till landstingsfullmäktige var därmed 6183 stycken.
Till
innehållsförteckning
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10. Vad gäller vid omval och extra val?
I händelse av omval eller extra val gäller samma valgeografi som vid närmast föregående
ordinarie val. Eventuellt kan det dock bli aktuellt med hantering av fastigheter.
10.1
•

Ansvariga

Länsstyrelsen hanterar (eventuellt) fastigheter.

10.2

Beskrivning

Det är inte specifikt reglerat i vallagen vad som ska gälla för indelning i valdistrikt och valkretsar
i händelse av omval eller extra val. Valmyndigheten gör bedömningen att samma valdistrikt och
valkretsar gäller vid eventuellt omval eller extra val som vid närmast föregående ordinarie val.
Det betyder att ändringar i valkrets- och valdistriktsindelningen som görs mellan valen, endast
ska gälla vid nästa ordinarie val och således ej vid omval eller extra val.
Även om inte indelning i valdistrikt och valkretsar ska göras inför ett omval eller ett extra val
kan det bli aktuellt att hantera fastigheter.
10.3

Gör så här

1. Eventuellt meddelar Valmyndigheten att det behövs hanteras fastigheter. Om så är
fallet, läs mer om detta i kapitel 7, Fastigheter.

Till
innehållsförteckning
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Bilaga 1: Underlag till beslut om valdistriktsändringar
Under beredningen kan följande lista göras för att underlätta arbetet, samt underlätta för
mottagaren av beslutet. Gör en lista med samtliga valdistrikt och eventuella valkretsar med kod
och namn:
Förändringskolumner
Kod före
beslut

Namn före
beslut

17800001
17800002
17800006
17800001
17800132

Första
Andra
Valby
Röstberga
Mandatviken

Ny kod
efter
beslut

Nytt namn
efter
beslut

Gränsändring
efter
beslut

Beräknat antal
röstberättigade
efter beslut

Skriv i tabellen hur varje valdistrikt påverkats i och med beslutet, enligt nedanstående:
Ändrat namn

Skriv nytt namn i kolumnen ”Nytt namn efter beslut”, maximalt 36 tecken inklusive mellanslag.
Ändrad kod

Skriv ny kod i kolumnen ”Ny kod efter beslut”. Kom ihåg att stora förändringar av koderna kan
innebära mycket arbete, eftersom varje valdistrikt med ny kod och dess vallokal måste läggas in
på nytt i Valid.
Ändrad gräns

Ange kortfattat hur gränsen ändrats i ”Gränsändring efter beslut” och bifoga alltid en karta, där
man på detaljnivå kan se hur gränsen dragits. En person utan lokalkännedom ska kunna förstå
hur gränsen ska dras.

Borttaget valdistrikt

Betyder egentligen att distriktet slagits ihop med ett annat distrikt. Ange om valdistriktet har
slagits ihop i kolumnen ”Gränsändring efter beslut”. Om det behövs, bifoga en karta, där man
på detaljnivå kan se hur gränsen dragits.
19

Till
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Nytt valdistrikt

Sätt in en ny rad, lämna ”Kod innan beslut” och ”namn innan beslut” tomma. Skriv in kod och
namn på det nya valdistriktet och ange hur distriktet uppkommit i kolumnen ”gränsändring”,
bifoga alltid en karta, där man på detaljnivå kan se hur gränsen dragits.
Ska vissa valdistrikt vara oförändrade?

Lämna förändringskolumnerna för de oförändrade valdistrikten helt tomma. På så sätt är det
enkelt att se var det finns förändringar i listan.
Beräknat antal röstberättigade per valdistrikt

Avsluta med att ange det beräknade antalet (kommunalt) röstberättigade för de valdistrikt som
ska gälla tills vidare efter beslutet.
Klart!

Så här kan en färdig lista se ut:
Förändringskolumner
Kod före
beslut

Namn före
beslut

01

Norra
valkretsen
17800001 Första
17800132 Mandatviken

Ny kod
efter
beslut

Nytt namn
efter
beslut

Gränsändring
efter beslut

Bengtstaden

1703

17800003

1113

17800002 Andra

17800004

17800006 Valby

17800012 Röstberga

Beräknat antal
röstberättigade
efter beslut
12910

Bullelunden

Slås ihop med
17800001
Bengtstaden.
Nytt valdistrikt,
Valbys östra
delar, se karta 1.
Justering av
gräns mot
nytt valdistrikt
Bullelunden, se
karta 2.

1021

1232

1232

Till
innehållsförteckning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 211

Dnr KS-EKO.2021.467

Inlösning av pensionsskuld
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en
partiell inlösen av pensionsskuld på 50 mkr inklusive löneskatt enligt offert
från KPA.
Sammanfattning
Ale kommuns pensionsskuld uppgår 2021-08-31 till 514,5 mkr, vilket avser
pensioner intjänade före 1998, denna redovisas inte i balansräkningen utan som
en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen betalas ut när intjänad pensionsrätt
ska tas ut, vilket är när en person med intjänad pensionsrätt går i pension.
Ale kommun prognostiserar vid delårsbokslutet ett överskott på 140,8 mkr,
efter delårsbokslutet har dessutom skatteprognosen för 2021 förbättras med
ytterligare 8,8 mkr. Enligt kommunens finansiella mål så ska kommunen ha en
nettokostnadsandel på minst 96%, enligt prognosen för delårsbokslutet så
uppgår nettokostnadsandelen för 2021 till 93%. Kommunen prognostiserar
alltså ett resultat som är 3% bättre än vad som behövs för att uppnå det
finansiella målet.
En partiell inlösen av pensionsskulden på 50 mkr inklusive särskild löneskatt,
ger årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden enligt redovisat
diagram, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna framåt. De minskade
kostnader kan användas som budgetförstärkningar inom verksamheterna. För
2022 är det inga minskade kostnader. Från 2023 så minskar kostnaderna med
cirka 1,6 mkr, för att som mest uppgå till cirka 3,1 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-14
Powerpoint på Ale kommun illustration av offert IPR

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Ekonomichef
För kännedom

Kommunchef
Redovisningschef
HR-chef
Lönechef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-EKO.2021.467
Datum: 2021-10-14
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Inlösning av pensionsskuld
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en partiell inlösen av
pensionsskuld på 50 mkr inklusive löneskatt enligt offert från KPA.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Ale kommuns pensionsskuld uppgår 2021-08-31 till 514,5 mkr, vilket avser pensioner
intjänade före 1998, denna redovisas inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse.
Ansvarsförbindelsen betalas ut när intjänad pensionsrätt ska tas ut, vilket är när en person
med intjänad pensionsrätt går i pension.
Ale kommun prognostisera vid delårsbokslutet ett överskott på 140,8 mkr, efter
delårsbokslutet har dessutom skatteprognosen för 2021 förbättras med ytterligare 8,8 mkr.
Enligt kommunens finansiella mål så skall kommunen ha en nettokostnadsandel på minst
96%, enligt prognosen för delårsbokslutet så uppgår nettokostnadsandelen för 2021 till 93%.
Kommunen prognostiserar alltså ett resultat som är 3% bättre än vad som behövs för att
uppnå det finansiella målet.
En partiell inlösen av pensionsskulden på 50 mkr inklusive särskild löneskatt, ger årliga
minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden enligt redovisat diagram, vilket stärker de
ekonomiska förutsättningarna framåt. De minskade kostnader kan användas som
budgetförstärkningar inom verksamheterna. För 2022 är det inga minskade kostnader. Från
2023 så minskar kostnaderna med cirka 1,6 mkr, för att som mest uppgå till cirka 3,1 mkr.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-14
Powerpoint på Ale kommun illustration av offert IPR
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Ekonomichef
För kännedom:

Kommunchef
Redovisningschef
Personalchef
Lönechef
Ärendet
Ale kommuns pensionsskuld uppgår 2021-08-31 till 514,5 mkr, vilket avser pensioner
intjänade före 1998, och redovisas inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse.
Ansvarsförbindelsen betalas ut när intjänad pensionsrätt ska tas ut, vilket är när en person
med intjänad pensionsrätt går i pension.
Intjänad pensionsrätt från och med 1998 avsätts och försäkras fortlöpande, vilket innebär att
pensionsskulden inte ökat. Den regleras vid intjänandet av lön och inte vid utbetalning av
pension som före 1998.
Ale kommun prognostisera vid delårsbokslutet ett överskott på 140,8 mkr, efter
delårsbokslutet har dessutom skatteprognosen för 2021 förbättras med ytterligare 8,8 mkr.
Enligt kommunens finansiella mål så skall kommunen ha en nettokostnadsandel på minst
96%, enligt prognosen för delårsbokslutet så uppgår nettokostnadsandelen för 2021 till 93%.
Kommunen prognostiserar alltså ett resultat som är 3% bättre än vad som behövs för att
uppnå det finansiella målet
En möjlighet för att använda överskottet som identifierats av förvaltningen är att genomföra
en partiell inlösen av pensionsskulden hos KPA, som är kommunens pensionsförvaltare. Att
lösa in delar av pensionsskulden medför att kommunens skulder till sina pensionstagare
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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minskar, och en inlösen av pensionsskulden kan i allt väsentligt jämställas med en avbetalning
av en skuld. Förvaltningen har därför begärt in en offert på detta från KPA, för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till.
En partiell inlösen av pensionsskulden medför att kommunen minskar sitt risktagande,
eftersom värdet av pensionsåtagandet baseras på en beräknad livslängd och en kalkylränta
(ripsränta), En förändring av dessa värden kan ytterligare öka kommunens åtaganden.
Ekonomisk bedömning
En partiell inlösen av pensionsskulden medför att kommunen minskar sitt risktagande,
eftersom värdet av pensionsåtagandet baseras på en beräknad livslängd och en kalkylränta
(RIPS-ränta). En förändring av dessa värden kan ytterligare öka kommunens åtaganden.
En partiell inlösen av pensionsskulden på 50 mkr inklusive särskild löneskatt, ger årliga
minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden enligt redovisat diagram, vilket stärker de
ekonomiska förutsättningarna framåt. De minskade kostnader kan användas som
budgetförstärkningar inom verksamheterna. För 2022 är det inga minskade kostnader. Från
2023 så minskar kostnaderna med cirka 1,6 mkr, för att som mest uppgå till cirka 3,1 mkr.

Ale kommun har dock ett mål kring självfinansieringsgraden av investeringar. Det anger att
"Självfinansieringsgraden av investeringar ska i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod
med 2016 som startår 2020 uppgå till minst 70 %.". Det innebär alltså att ett högt resultat ett
enskilt år gör att det målet blir lättare att nå de närmaste åren framåt. Om kommunen väljer att
göra en partiell inlösen av pensionsskuld så blir det svårare för kommunen att uppnå detta
finansiella mål. Kommunen står dessutom inför stora planerade investeringar framåt.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Ärendet överlämnas till ekonomiavdelningen för genomförande.
Förvaltningens bedömning
Det resultat som prognostiserad får bedömas vara bättre än vad som behövs för att uppnå de
finansiella målen. Resultatet är dessutom klart mer än budgeterat. Förvaltningens bedömning
är därför att en partiell inlösen av pensionsskulden får anses vara ekonomiskt lönsam för
kommunen på lång sikt.
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Ale kommun
Illustrering av framtida kostnadsbesparing baserad på lämnad
individoffert avseende partiell inlösen av IPR skulden
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Prognos minskade utbetalningar pga inlösen IPR
(inlösen ca 50 mnkr inkl löneskatt. Blandade årskullar 57 - 69)
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Minskade utbetalningar pga gjord inlösen inkl löneskatt

Minskade utbetalningar pga framtida inlösen inkl löneskatt
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Prognos minskade utbetalningar av IPR pga kommande partiell inlösen
(inlösen 50 mnkr inkl löneskatt. Blandade årskullar 57-69)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 212

Dnr KS.2021.496

Budgetjustering särskild lönesatsning 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
servicenämndens kommunbidrag för 2022 utökas med 168 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
utbildningsnämndens kommunbidrag för 2022 utökas med 319 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens
kommunbidrag för 2022 utökas med 59 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag för 2022 utökas med 235 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsens kommunbidrag för 2022 utökas med 101 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsens budget som i budgetbeslut anges som lönereserv för 2022
minskas med 882 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för budget 2022
delegera fördelning av lönereserven till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Ale kommun avsätter i budget 0,5 % av lönepotten som lönereserv.
Kommunen genomför en lönekartläggning efter ordinarie lönerevision för att
hantera oskäliga löneskillnader. Lönekartläggningen är nu genomförd och
budgetjustering föreslås göras för det som påverkar budget 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-14
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Ekonomichef
För kännedom

Förvaltningsledning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.496
Datum: 2021-10-27
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Budgetjustering särskild lönesatsning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens
kommunbidrag för 2022 utökas med 168 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämndens
kommunbidrag för 2022 utökas med 319 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens
kommunbidrag för 2022 utökas med 59 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens
kommunbidrag för 2022 utökas med 235 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens
kommunbidrag för 2022 utökas med 101 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budget som
i budgetbeslut anges som lönereserv för 2022 minskas med 882 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för budget 2022 delegera
fördelning av lönereserven till kommunstyrelsen.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Ale kommun avsätter i budget 0,5 % av lönepotten som lönereserv. Kommunen genomför en
lönekartläggning efter ordinarie lönerevision för att hantera oskäliga löneskillnader.
Lönekartläggningen är nu genomförd och budgetjustering föreslås göras för det som påverkar
budget 2022.
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Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-27

Beslutet skickas till:
För vidare hantering

Ekonomichef
För kännedom

Förvaltningsledning
Ärendet
Ale kommun avsätter i budget 0,5 % av lönepotten som lönereserv. Kommunen genomför en
lönekartläggning efter ordinarie lönerevision för att hantera oskäliga löneskillnader.
Lönekartläggningen är nu genomförd och budgetjustering föreslås göras för det som påverkar
budget 2022. Vissa av satsningarna för 2021 har varit av engångskaraktär vilket medför att de
ej påverkar 2022. Enligt lagkrav så måste lönekartläggningen genomföras efter lönerevisionen
vilket gör att processen sker sent på året. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen
delegeras av kommunfullmäktige att fördela medel som budgeterats i löneserven.
Ekonomisk bedömning
Kommunen har avsatta medel inom lönereserv som täcker de föreslagna budgetjusteringarna.
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.
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Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Ekonomiavdelningen hanterar budgetjustering.
Förvaltningens bedömning
De löneskillnader som har identifierats i lönekartläggningen medför högre kostnader för
nämnderna, lönereserven är bland annat avsatt för att hantera dessa skillnader. Förvaltningens
bedömning är att budget skall flytts från lönereserven till nämnderna.
Förvaltningens bedömning är också att fördelning av lönereserven framåt skall delegeras till
kommunstyrelsen för 2022 genom detta beslut och att delegeringen framåt sedan sker vid
beslut om budget och verksamhetsplan.
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KS § 217

Dnr KS-SOU.2021.433

Delårsbokslut 2, 2021 för Ale kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsrapport 2 per den sista augusti 2021 för Ale kommun.
Sammanfattning
Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter under 2021. Delårsrapport 2 per
sista augusti består av en sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi
för hela Ale kommun. Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.
Kommunens verksamhet har under 2021 varit påverkad av Coronapandemin ur
flera perspektiv. Sjukfrånvaro och frisknärvaro har varierat på ett annat sätt än
under tidigare år. Verksamhet har genomförts med distansmöten, digital
invånarkontakt och hemarbete i vissa delar. I stort har kommunen kunnat
fullfölja sitt verksamhetsansvar och genomföra arbetet mot att nå de av
fullmäktige fastställda målen. Verksamhetsutveckling pågår inom alla
verksamheter samtidigt som pandemin påverkat inriktning och former.
Utmaningarna kring den digitala transformationen kvarstår då det både handlar
om införande av nya verksamhetssystem och att arbeta på nya sätt. Arbetet går
framåt inom samtliga strategiska mål. Pandemin har försvårat förutsättningarna
för utbildningsverksamheterna vilket delvis har påverkat arbetsmiljö och
resultat. Ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa fortsätter att vara en utmaning
där kommunens och samhällets övriga och olika delar behöver samarbeta. I
stort sett avslutas samtliga kvarvarande uppdrag från 2019 i år eller planeras att
avslutas i år. Arbetet med en klimatanpassningsplan bedöms sträcka sig över
hela 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-11
Delårsbokslut 2 för Ale kommun
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Avdelning Strategi och uppföljning
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.433
Datum: 2021-10-11
Avdelningschef Daniela Ölmunger
Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2, 2021 för Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2 per
den sista augusti 2021 för Ale kommun.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter under 2021. Delårsrapport 2 per sista augusti
består av en sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi för hela Ale kommun.
Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.
Kommunens verksamhet har under 2021 varit påverkad av Coronapandemin ur flera
perspektiv. Sjukfrånvaro och frisknärvaro har varierat på ett annat sätt än under tidigare år.
Verksamhet har genomförts med distansmöten, digital invånarkontakt och hemarbete i vissa
delar. I stort har kommunen kunnat fullfölja sitt verksamhetsansvar och genomföra arbetet
mot att nå de av fullmäktige fastställda målen. Verksamhetsutveckling pågår inom alla
verksamheter samtidigt som pandemin påverkat inriktning och former. Utmaningarna kring
den digitala transformationen kvarstår då det både handlar om införande av nya
verksamhetssystem och att arbeta på nya sätt. Framdrift sker i samtliga strategiska mål.
Pandemin har försvårat förutsättningarna för utbildningsverksamheterna vilket delvis har
påverkat arbetsmiljö och resultat. Ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa fortsätter att vara en
utmaning där kommunens och samhällets övriga och olika delar behöver samarbeta. I stort
sett avslutas samtliga kvarvarande uppdrag från 2019 i år eller planeras att avslutas i år.
Arbetet med en klimatanpassningsplan bedöms sträcka sig över hela 2022.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-11
Delårsbokslut 2 för Ale kommun
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Strategi och uppföljning
För kännedom:
Samtliga nämnder

Ärendet
Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter under 2021. Delårsrapport 2 per sista augusti
består av en sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi för hela Ale kommun.
Det har under perioden skett förändringar i organisationen. Claes-Anders Bengtsson har tagit
över ordförandeposten i kommunfullmäktige efter Jan Skog. Ny sektorchef har rekryterats till
sektor samhällsbyggnad, han tillträder sin tjänst 1 januari 2022. Sektorchef för kultur och
fritid har under perioden sagt upp sin anställning och upphandling kring en interimslösning
pågår. I mars 2021 bytte omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden namn till
socialnämnden. Även sektorn har bytt namn och heter nu sektor socialtjänst. Sektor
samhällsbyggnad har genomfört en omorganisation inom verksamhet teknik, bildat
verksamhet plan- och myndighet samt startat upp en enhet vid namn stöd- och
utvecklingsstab.
Antal tillsvidareanställda i kommunen har ökat med 76,5 personer från 2 221 till 2297,5 en
ökning med 3,4 %. Även lönekostnaderna har ökat med 3,4 %. Sysselsättningsgraden har ökat
i kommunen med totalt 1 %. Andelen heltidsanställda män ligger kvar på likvärdig nivå
medan kvinnors sysselsättningsgrad ökat. Personalomsättningen i kommunen har under
perioden jan-dec ökat något i jämförelse med föregående år 2021 är den 9,9 % och 2020 var
den 9,1 %. Mellan sektorerna är det relativ stor skillnad i personalomsättning under perioden
och de mindre sektorerna har en personalomsättning som är närmare 5–10 % högre än de
stora sektorerna socialtjänst och utbildning. Delvis kan detta förklaras utifrån att
personalomsättningen har högre genomslag i en mindre sektor än i de stora.
Ale kommun som arbetsplats har ett förhållningssätt som präglas av stolthet, omtanke och lust
där strävan är att som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande. Ett
fokusområden under 2021 är verksamhetsmålet "En arbetsgivare". Arbete pågår med alla
chefer för att tillsammans skapa tydlighet kring målet en arbetsgivare i form av regelbundna
träffar inplanerade under året.
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Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen är nu klar. I denna presenteras
förutsättningar för gemensamma strategier i syfte att klara kompetensförsörjning nu och i
framtiden. Implementering av planen pågår. Planen ger lika förutsättningar till bland annat
kompetensutvecklingsinsatser för samtliga inom kommunen.
Två nya yrkeskategorier har införts inom förskolan, detta som i ett steg att kompetensförsörja
förskolan och tydliggöra både instegsjobb samt utveckling för medarbetare inom förskolan.
Restriktionerna kopplade till Covid-19 upphör i slutet av september, det innebär att
arbetsgivaren nu planerar för en ny fas med succesiv återgång till arbetsplatsen. De allra flesta
har utfört sina arbetsuppgifter på plats även under pandemin, en del har dock utfört
arbetsuppgifter på distans för att avlasta lokaler och kollektivtrafik. Arbetsgivaren arbetar
fokuserat med att på ett hållbart sätt låta medarbetarna återgå till att mötas på kommunens
arbetsplatser. Långsiktiga konsekvenser av Covid-19 kan komma att kvarstå under många år
efter det att medarbetarna är tillbaka på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver nogsamt följa
upp om indirekta personalrelaterade konsekvenser så som missbruk, våld i nära relation,
social isolering eller psykisk ohälsa ökar.
Trots pandemins förutsättningar har kommunen i stort kunnat fullfölja sitt verksamhetsansvar
och genomföra arbetet mot att nå de av fullmäktige fastställda målen.
För att nå målet om en god utbildning för alla är samverkan mellan kommunens verksamheter
och förmåga att optimera gemensamma resurser central då det innefattar flera strukturella
faktorer. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden där
kommunen samarbetar. Under vårterminen har både gymnasiet och årskurs 7-9 kontinuerligt
haft delvis distansundervisning. Komvux har främst bedrivit undervisning på distans. Detta
har påverkat resultat och arbetsmiljö. Betygsstatistik för våren 2021 visar för Ales
kommunala skolor en liten minskning av andelen elever som är behöriga att söka till
gymnasieskolans yrkesprogram. Skolnärvaron har påverkats i och med pandemin då elever
och lärare har varit sjuka eller i karantän. Det finns dock elever som ökat sin skolnärvaro i
och med möjligheten till fjärr- och distansundervisning både genom att de kunnat följa
undervisningen vid viss sjukdom eller att de kunnat planera sin dag mer dynamiskt. Vissa
elever i problematisk skolfrånvaro har ökat sitt deltagande i den digitala utbildningen.
Gemensamma insatser som Älvängenskolan, Fotosyntes och Närvaroteam NÄTA görs i
samarbete mellan skola och socialtjänst. Antalet anmälningar/ansökningar har ökat vilket
generat en kö till insatserna. Den här typen av insatser är och kommer att bli än viktigare på
grund av pandemins konsekvenser för familjer i Ale.
Hälsa och välbefinnande handlar om individens upplevelse av sitt eget välbefinnande. De
övergripande utmaningarna som identifierats för Ale, sammanfaller med de nationella. Under
året riktas särskilt fokus bland annat på ensamhet, våld i nära relationer och bostadsbrist.
Flera insatser har startats, så som exempelvis att använda föräldramöten som en plattform för
generellt föräldrastöd och utformandet av en hjälptrappa som ska underlätta för ungdomar och
närstående att söka hjälp hos rätt aktör. Problematiken med ofrivillig ensamhet och psykisk
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hälsa behöver särskilt adresseras. Under perioden har det pågått ett arbete med att identifiera
de grupper som är särskilt utsatta, samt att se vilka steg som behöver tas. Ambitionen är att
under hösten skapa en insatsgrupp som ska kunna omhänderta idéer och initiativ från
verksamheten och till del kunna testa nya innovativa insatser för att minska den ofrivilliga
ensamheten. Arbetet med anledning av bostadsbrist skulle kunna ta mer fart och behöver bli
en kommungemensam angelägenhet där alla bidrar med sin kompetens för en starkare
framdrift.
Överlag går näringslivet bra i Ale kommun vilket bidrar till sysselsättning, arbete och
företagsamhet. Arbetslösheten som tidigare stigit i samband med pandemins framfart visar nu
på en tydlig förbättring och ligger nu på 5 %. Kommunen har fortsatt få nyetableringar då det
saknas tillräckligt mycket och tillräckligt stor verksamhetsmark. För att hantera brist på
verksamhetsmark planerar kommunen att öka på sin strategiska markreserv.
Flera verksamheter samverkar för att skapa sysselsättning för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Fritidsbanken som arbetsträning är ett av flera exempel på samverkan.
Utbildningsverksamheten och socialtjänsten kommer att utforska möjligheterna att på ett
bättre sätt kombinera arbete och studier för att underlätta övergångar men också för att
tydligare utgå från målgruppens behov. Under sommaren samarbetade flera delar av
kommunen i syfte att förbereda Ales och Skanskas erbjudande till Volvo Cars/Northvolt för
deras tilltänkta batterifabrik. Den typen av samarbeten förbättrar kommunens möjligheter att
etablera sig som en tilltänkt plats för de större och i ett regionalt perspektiv, mer strategiska
etableringarna.
Utredning kring samordning och samverkan mellan Ale gymnasium och Komvux är
färdigställd och påvisar en stor vinst för målgruppen vid ökad samordning, så som ökat utbud
av utbildning, samordning av lärarresurser, lokaler samt ökade möjligheter att erbjuda ämnen
och kurser på grund- och gymnasienivå.
Hållbart samhällsbyggande handlar om att bygga för framtiden med kommande generationer i
åtanke. Effekterna av klimatförändringarna påverkar samhällsbyggandet, i synnerhet när det
gäller skyfall, översvämningar, skredrisk och vattenbrist. Kommunens förslag till ny
översiktsplan såväl som fördjupad översiktsplan för Älvängen centrum är bidrag för arbetet
med ett hållbart samhällsbyggande. Att planera för en hållbar samhällsbyggnation kräver att
många involveras i arbetet. Fler kommunala verksamheter behöver få en aktiv roll i
processen. De stora projekten med detaljplaneringen för Nödinge centrum och en trygg
vattenförsörjning med den nya överföringsledningen är två exempel på hur kommunen arbetar
med ett hållbart samhällsbyggande. Skyfallshanteringen och dagvattenfrågan är ändock
kritisk och behöver förankras övergripande i samband med planering samt markanvändning i
Ale kommun.
Kommunens chefer har arbetat fram en nulägesbild utifrån arbetet med att utveckla "Ett Ale".
Utifrån sammanställningen ska utvecklingsbehoven identifieras och resurser för framdrift
förankras. Möjligheterna att mötas digitalt har ökat men det finns fortfarande formkrav som
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behöver tillgodoses. Schrems II-domens inverkan på möjligheterna att lagra information har
vi ännu inte fullt ut sett. Kommunens verktyg för användarvänliga men också säkra digitala
miljöer är ett område som kommer att behöva problematiseras vidare då olika myndigheter i
Sverige gör olika vägval. Kommunen har upphandlat ett nytt ekonomisystem som har
förutsättningar att kunna digitalisera processer som både vänder sig inåt men även gentemot
kommuninvånare och företag. Ett arbete med att kartlägga kommunens digitaliseringsinsatser
och kostnader i syfte att bland annat föreslå en modell för styrning av digitaliseringsmedlen
har startats. Under perioden har en förstudie genomförts avseende en chatbot på HR/Lön och
ett pilotprojekt inom fastighet och IT med syfte att utveckla former för smarta lokaler har
startats. Ett större arbete för att förbättra e-tjänster för vårdnadshavare i förskola och skola har
påbörjats. Det nya systemet för kränkningsanmälan som upphandlats innefattar också en
bättre utvecklad klagomålshantering för utbildningsverksamheterna.
I de kommunövergripande chefsmöten är temat "en arbetsgivare" - vad behöver göras för att
uppfattas som en arbetsgivare? Kommunen har gemensamt arbetat fram en övergripande rutin
för tillfälligt och frivilligt arbete på distans. Rutinen ska tydliggöra tillfälligt och frivilligt
arbete utanför arbetsgivarens lokaler. Tillfälligt och frivilligt arbete på distans är en viktig del
av framtidens arbetsliv tillsammans med digitalisering, modernisering och utveckling av
verksamheten. Arbetsgivaren vill med denna rutin skapa tydlighet och främja målen ”En
arbetsgivare” och ”Ett Ale”.
Samtliga sektorer förutom kommunstyrelsen har erbjudit ferieplatser under 2021. Antalet
ferieplatser hos de olika sektorerna har varierat från ett fåtal till över 50.
För de kvarvarande uppdragen från 2019 kan kommunen konstatera att samtliga uppdrag
förutom landsbygdsprogrammet och klimatanpassningsplanen slutredovisas.
Landsbygdsprogrammet ska upp för politiskt beslut på kommunstyrelsen den 2 november och
arbetet med klimatanpassningsplan har startats upp i en tvärsektoriell grupp.
Ekonomisk bedömning
Prognosen för årets resultat är 140,8 Mkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på 61,8 Mkr.
Den positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och generella statsbidrag på + 45,0
Mkr, nämndernas resultat på sammanlagt + 27,9 samt finansnetto + 8,8 Mkr. Detta täcker mer
än väl prognostiserade negativa avvikelser avseende ökade pensionskostnader -10,5 Mkr,
prognostiserad medfinansiering av cirkulationsplats Norra Kilandavägen - 10 Mkr samt
saneringskostnader förorenad mark Älvängens industriområde där kommunen befarar att
nedlagda kostnader inte kommer ersättas så som tidigare planerat - 1 Mkr.
Kommunstyrelsen visar en positiv prognos på + 14 Mkr, Socialnämnden + 10 Mkr,
Utbildningsnämnden + 7,5 Mkr Servicenämnden + 0,4 Mkr och Överförmyndarnämnden +
0,1 Mkr. Samhällsbyggnadsnämnden (den skattefinansierade delen) visar en negativ prognos
på - 3,9 Mkr och Kultur- och fritidsnämnden - 0,2 Mkr. Samhällsbyggnadsnämndens negativa
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prognos beror på extra engångssatsningar som beviljats till följd av kommunens totala goda
prognostiserade resultat.
Investeringsutgifterna t o m augusti är 138,5 Mkr. Prognosen visar att 329,9 Mkr av årets
investeringsram på 461,2 Mkr kommer att nyttjas och således beräknas cirka 131,3 Mkr att
inte ianspråktagas. Orsaken är främst att vissa investeringsprojekt är försenade och att vissa
inte kommer att kunna startas i år. De största investeringarna som utförts under året är ny- och
ombyggnad av skolor och förskolor på 42,3 Mkr, nya boenden inom funktionshinder på 32,3
Mkr samt investeringar inom årsanslaget hos VA som uppgår till 20,8 Mkr.
Prognosen ger en nettokostnadsandel på 93,0 % vilket mer än väl kan inrymmas under
begreppet för god ekonomisk hushållning och är lägre än tidigare år.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Förvaltningens bedömning
Kommunens verksamhet har under 2021 varit påverkad av Coronapandemin ur flera
perspektiv. Verksamhet har genomförts med distansmöten, digital invånarkontakt och
hemarbete i vissa delar. I stort har kommunen kunnat fullfölja sitt verksamhetsansvar och
genomföra arbetet mot att nå de av fullmäktige fastställda målen. Utmaningarna kring den
digitala transformationen kvarstår då det både handlar om införande av nya
verksamhetssystem och att arbeta på nya sätt. Osäkerhet finns vad gäller bland annat Schrems
II-domen och hur den kommer att påverka kommunens möjligheter till olika verktyg för
digitala möten, men också hur kommunen kan lagra material. Kommunen bedöms ha
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accelererat sin digitala utveckling där flera initiativ med syfte att effektivisera kommunens
processer och verksamheter lyfts i nämndernas bokslut. Bedömningen är att framdrift sker i
samtliga strategiska mål. Förvaltningen konstaterar att pandemin försvårat förutsättningarna
för utbildningsverksamheterna vilket delvis har påverkat arbetsmiljö och resultat och att
ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa fortsätter att vara en utmaning där kommunens och
samhällets övriga och olika delar behöver samarbeta. I stort sett samtliga kvarvarande
uppdrag från 2019 avslutas i år eller planeras att avslutas i år. Arbetet med en
klimatanpassningsplan bedöms sträcka sig över hela 2022.
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1 Kommunchefens sammanfattning
Kommunens verksamhet har under 2021 varit påverkad av Coronapandemin ur flera perspektiv. Sjukfrånvaro
och frisknärvaro har varierat på ett annat sätt än under tidigare år. Verksamhet har genomförts med distansmöten, digital invånarkontakt och hemarbete i vissa delar.
I stort har kommunen kunnat fullfölja sitt verksamhetsansvar och genomföra arbetet mot att nå de av fullmäktige fastställda målen. Verksamhetsutveckling pågår inom alla verksamheter samtidigt som pandemin påverkat
inriktning och former. Utmaningarna kring den digitala transformationen kvarstår då det både handlar om införande av nya verksamhetssystem och att arbeta på nya sätt.
Det ekonomiska utfallet innebär ett överskott motsvarande 135,9 Mkr med en prognos om 140,8 Mkr, vilket
motsvarar ett positivt resultat på 61,8 Mkr utöver budget på helåret.
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2 Strategiska målsättningar
2.1 Hälsa och välbefinnande
Kommentar
Hälsa och välbefinnande handlar om individens upplevelse av sitt eget välbefinnande. Befolkningens hälsa både
påverkas av och påverkar samhällets grundläggande strukturer som demokrati, ekonomi och jämlikhet. Flera
områden inkluderas därför i denna målsättning, exempelvis: uppväxtvillkor, utbildning, kultur- och fritidsaktiviteter, arbete och arbetsförhållanden, försörjningsmöjligheter, boende och närmiljö, levnadsvanor, demokrati och
delaktighet samt tillgång till hälso- och sjukvård. Kommunen har rådighet att påverka befolkningens hälsa inom
flera områden.
De övergripande utmaningarna för Ale kommun inom målsättningen hälsa och välbefinnande samstämmer med
de nationella. Under året riktas särskilt fokus på följande områden;
•
•
•
•

Föräldrastöd/föräldrahälsa
Bostadsbrist
Våld i nära relationer
Ensamhet

Inom alla områden gäller det att arbeta utifrån de tre perspektiven om ett hälsofrämjande samhälle, att rusta individer och att det ska finnas hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver. Områdena bedöms ha bäring på
eller gynna flera målsättningar samt kräver att förvaltningen arbetar tillsammans eller ihop med andra aktörer/huvudmän för att nå framdrift inom målsättningen. Det görs bland annat i samverkansforumet tidigt samordnade insatser (TSI) som till stor del omhändertar områdena föräldrastöd/föräldrahälsa och våld i nära relation
(VINR)
Flera insatser inom områdena har gjorts eller är på gång under hösten så som exempelvis att använda föräldramöten som en plattform för ett generellt föräldrastöd i Ale och utformandet av en hjälptrappa som ska underlätta för ungdomar och närstående att söka hjälp hos rätt aktör utifrån det problem/det mående man har. Inom
arbetet med Våld i Nära relationer (VINR) genomfördes en informationskampanj i våras ”Synas i samhället” för
att visa kommuninvånarna på att det finns hjälp att få och att sätta fokus på området.
Problematiken med ofrivillig ensamhet och psykisk hälsa behöver särskilt adresseras. Under perioden har det
pågått ett arbete med att identifiera de grupper som är särskilt utsatta utifrån ofrivillig ensamhet, samt att se vilka
steg som behöver tas framgent för att nå framdrift i frågan. Flera olika initiativ och aktiviteter pågår men kommunen behöver också testa nya upplägg i syfte att minska den ofrivilliga ensamheten, samt i vissa fall överlåta till
andra aktörer att hålla i aktiviteter och insatser. Ambitionen är att under hösten skapa en insatsgrupp som ska
kunna omhänderta idéer och initiativ från verksamheten och till del kunna testa nya innovativa insatser för att
minska den ofrivilliga ensamheten.
Genom samverkan med Västra Götalandsregionen har ett arbete med suicidprevention initierats. Arbetet omfattar bland annat kompetensutveckling för medarbetare inom MHFA (första hjälpen vid psykisk ohälsa) samt en
gemensam lokal handlingsplan för suicidpreventivt arbete. Gällande psykisk hälsa bör också överförmyndarnämndens verksamhet lyftas då den möjliggör för huvudmännen (som ofta har en problematik kopplat till såväl
fysisk som psykisk ohälsa) att ta del av de välfärdsinsatser som hen har rätt till, behov av och själv önskar.
Arbetet med anledning av bostadsbrist skulle kunna ta mer fart och behöver bli en kommungemensam angelägenhet där alla bidrar med sin kompetens för att så ska ske. En dialog med Alebyggen (utifrån de nya ägardirektiven) är påbörjad och ett avtal som ska reglera samarbetsformerna mellan kommunens socialtjänst och Alebyggen
är under utarbetande. På sikt behöver fler funktioner såväl som övriga fastighetsägare involveras i dialogen för att
hantera och finna lösningar på gemensamma frågor kopplat till bostadsfrågan.
Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter har under perioden förbättrats i takt med lättnader i restriktionerna från
Folkhälsomyndigheten. Ett nära samarbete med föreningslivet har möjliggjort olika aktiviteter under sommaren –
speciellt för målgruppen barn och unga.

Delårsbokslut 2 - 2021, Ale kommun (KF)

4(58)

Bedömningen är att det finns framdrift i målet för hälsa och välbefinnande, att bostadsproblematiken för de som
är mest utsatta behöver blir en kommungemensam angelägenhet och att pandemin har påverkat förutsättningar
för befolkningens hälsa och välbefinnande.

2.1.1 Fokusområden: Tillgängliggöra älven
För att bidra till ett hälsofrämjande samhälle är möjlighet till aktivitet vid- och tillgång till älven som en rekreationsplats utpekad som en viktig del. Det har det genomförts en kartläggning av gröna objekt. Den visar bland
annat var det finns rekreationsytor i kommunen och driften för dessa. Ett antal objekt har anlagts genom projektfinansiering som saknar långsiktig driftsbudget, delar har otydligt ansvar, ett av dessa är området längs älven.
Frågan gällande befintlig kommunal mark eller möjlighet till inköp inom älvens närområde behöver utredas. Ett
samarbete med Trafikverket bör inledas med ambitionen att öka tillgängligheten.
Som ett led i att utreda hur ofta befintliga platser används och hur nöjda invånarna är med dessa kommer en
medborgardialog att genomföras på detta tema. Tanken är också att undersöka vad kommuninvånarna tycker
saknas i området vid älven. Resultatet blir underlag för en genomförandeplan.
Flera utmaningar kvarstår att beakta i det fortsatta arbetet
•
•
•
•

Översvämningsrisk
Tåg- och trafikbuller
Ingen rådighet över servicevägen
Investeringsmedlen finns men driftsmedel saknas

2.1.2 Fokusområden: Arbete nära hemma
Vikten av att kunna arbeta nära hemma har intensifierats i spåren av pandemin. Inventering av möjliga föreningslokaler har gjorts i syfte att dokumentera alla kommunens och föreningars lokaler som kan vara aktuella för distansarbete.
Tillgång till god uppkoppling är en förutsättning för att möjliggöra för fler att arbeta nära sitt hem. De områden/fastigheter som idag saknar fiber behöver därför identifieras. Fiberföreningarna har uteslutit del av fastigheter på landsbygden då kostnaden för att ansluta dessa varit för hög. För att möjliggöra även för boende i dessa
fastigheter att arbeta hemifrån behöver verksamheten ytterligare undersöka möjligheten till subventionering av
anslutningskostnaden.
Det är framför allt i planarbetet som kommunen kan man tänka in flexibla arbetsplatser/kontorshotell i pendelnära och centrala lägen. Tankar om samlokalisering med andra verksamheter såsom äldreboenden bör ses över. I
det kommunövergripande arbetet med att arbeta nära hemma kan man titta på möjligheten att hyra flexarbetsplatser i andra kommuner där anställda bor och möjliggöra arbete på “meröppna bibliotek". Det är också möjligt
att framhålla fördelen med flexarbetsplatser för att exploatörer då de planerar eller bygger.

2.1.3 Fokusområden: Vikten av att Kulturskolan är tillgänglig för alla barn och
ungdomar
En viktig utgångspunkt för ökad tillgänglighet är att ta hänsyn till 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 kulturupplevelser
och deltagande i kulturskola. Genom att pröva nya arbetssätt som till exempel fokus på gruppundervisning,
kommer allt fler barn och unga beredas den möjligheten.
Kommunen har tvärsektoriellt arbetat fram ett förslag till nytt barnkulturprogram samt förslag till ny överenskommelse rörande kultur under skoltid för grundskolans elever. Programmets syfte är att alla barn och unga ska
få tillgång till varierande kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt. Under hösten
2021 ska samarbete mellan kultur- och föreningsliv och fritidshemmen planeras och initieras.
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2.1.4 Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning
Under perioden har ett arbete pågått med att identifiera de grupper som är särskilt utsatta utifrån ofrivillig ensamhet, samt att se vilka steg som behöver tas framgent för att nå framdrift i frågan. Många olika initiativ och
aktiviteter pågår men kommunen behöver också testa nya saker i syfte att minska den ofrivilliga ensamheten,
samt i vissa fall överlåta till andra aktörer att hålla i aktiviteter och insatser. Området hänger tätt samman med
psykisk hälsa.
De grupper som verksamheterna identifierat som särskilt utsatta utifrån ofrivillig ensamhet är ungdomar (speciellt under den tid då många hade distansundervisning), äldre samt nyblivna föräldrar. Ensamhetsproblematiken
återfinns även inom funktionsstöds verksamhet vilket tydliggjordes i den brukarrevision som genomförts inom
boendestöd. I dialogen utifrån resultaten av brukarrevisionen var det slående hur stor roll som sammanhanget
spelar in i måendet hos den enskilde.
Angående gruppen nyblivna föräldrar adresserades den i förra delårsuppföljningen. Gällande ungdomar anordnades på kommungemensam basis en del aktiviteter under sommaren (bland annat en särskild satsning på ungdomar i gymnasieåldern samt en extra satsning för Ale Attitude – girls edition.) För målgruppen äldre har man
exempelvis satsat på ett fortsatt samarbete med Ung Omsorg på ett par av kommunens särskilda boenden. Man
har även inom samtliga särskilda boenden satsat på fler utomhusaktiviteter för de äldre så som leasing-hönor,
utomhusgudstjänster, besök från kulturskolan och side-by-side cyklar.
I ett försök att minska det digitala utanförskapet och möjliggöra för äldre att ha kontakt med nära och kära digitalt pågår ett projekt med att låna ut iPads. Av de som hittills lånat iPads och fått hjälp att använda dessa är det
några som nu införskaffat sig sin egen. I övrigt görs en översyn av den förebyggande verksamheten riktad mot
äldre för att se hur man bättre kan svara mot målgruppens behov.
För att synliggöra de aktiviteter, hjälp och stöd som finns kopplat till området ensamhet har kommunen kommunicerat ut information via ale.se samt sociala medier. På informationssidorna kan invånare ta del av enkla tips
och huskurer för vad enskilda kan göra själva för att må så bra som möjligt under de rådande omständigheterna,
samt länkar och kontaktuppgifter till de stöd som finns tillgängliga. Informationen går att hitta via ale.se/ensam.

2.2 Kunskap och utbildning
Kommentar
För att nå målet om en god utbildning för alla är samverkan mellan kommunens verksamheter och förmåga att
optimera gemensamma resurser central då det innefattar flera strukturella faktorer. Att bli behörig till gymnasiet
är för varje individ ett avgörande steg för framtiden och kommunens olika verksamheter bidrar på flera sätt till
att förbättra förutsättningarna för Ales elever. Utbildningsverksamheterna har under covid-19-pandemin i huvudsak klarat att hålla öppet för de yngre barnen i enlighet med det samhällsviktiga uppdraget. Under perioden
har dock barn och vårdnadshavare tillfälligt påverkats av beslut om distansundervisning samt stängning på grund
av smittspridning. Under vårterminen har både gymnasiet och årskurs 7–9 kontinuerligt haft delvis distansundervisning, Komvux har främst bedrivit undervisning på distans.
Eleverna i årskurs 9 hade till största delen sin undervisning på distans under vårterminen 2021. Det har påverkat
både resultat och arbetsmiljö i flera avseenden. Betygsstatistik för våren 2021 visar för Ales kommunala skolor en
liten minskning av andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram, totalt 84,3 jämfört
med 86,3 procent föregående år. I riket har däremot andelen ökat, 86,2 procent av eleverna i riket är behöriga.
Det skiljer åtta procentenheter mellan kommunala och fristående skolor i riket. Ale har samma andel behöriga
som rikets kommunala skolor. Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen har ökat något, 77,7 procent och meritvärdet har minskat något till 223,3 meritpoäng, jämförelse med riket är 76,1 procent respektive
232,1 meritpoäng.
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Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen, behöriga till gymnasium, samt genomsnittligt meritvärde 2016–
2021, jämfört med Riket, samtliga huvudmän.
Källa: Skolverket
Skolnärvaron har påverkats i och med pandemin då elever och lärare har varit sjuka eller i karantän vilket påverkat kunskapandet. Det finns dock elever som ökat sin skolnärvaro i och med möjligheten till fjärr- och distansundervisning både genom att de kunnat följa undervisningen vid viss sjukdom eller att de kunnat planera sin dag
mer dynamiskt. Vissa elever i problematisk skolfrånvaro har ökat sitt deltagande i utbildningen då den skett digitalt. Gemensamma insatser som Älvängenskolan, Fotosyntes och Närvaroteam NÄTA görs i samarbete mellan
skola och socialtjänst. Antalet anmälningar/ansökningar om att en elev är i behov av skolsocial insats har ökat
vilket generat en kö till insatserna. Den här typen av insatser är och kommer att bli än viktigare på grund av pandemins konsekvenser för familjer i Ale.
Utbildningsverksamheterna har tagit nya steg i digitaliseringsarbetet som till exempel pedagogiska verktyg för
distansundervisning som har ökat under vårterminen. Trots pandemin har utvecklingsarbete pågått inom både
förskola och skola. All verksamhet har gått framåt, i flera fall på andra sätt än planerat. Nya arbetssätt och ökat
samarbete har behövts, och många kreativa initiativ har tagits. Det intensiva arbetet med anpassningar har inneburit en stor påfrestning för både personal, barn och elever.
Utveckling av yrkesutgångar för de elever som inte kommer vidare in på nationella gymnasieprogram, IMY pågår. Yrkesutgångar erbjuds inom Vård och omsorg, Barn och fritid, Bygg och anläggning, samt Industriteknisk
utbildning. Från höstterminen 2021 omfattas 33 elever av dessa utbildningspaket. Till nästkommande hösttermin
beräknas 35–40 nya elever tillkomma. Ett nära samarbete med lokalt näringsliv är under uppbyggnad.
Utbildning för vuxna har fortsatt att utvecklas. InVux Ale arbetar med övergångar för unga individer 16–24 år
med risk att hamna i utanförskap. Detta innebär att när en deltagare ska göra en förändring i sin situation är InVux med och samordnar samt underlättar denna övergång. Förutsättningen för att lyckas med detta är att hitta
enkla och effektiva former för samarbete över sektorer och enheter. Projektet har pågått drygt ett år och har
utvecklats både organisatoriskt och i arbetet men nya yrkesutgångar under perioden. Projektet bedöms ha god
framgång och har övergått från fasen att hitta arbetsformer, rutiner och organisation till att bedriva operativt
arbete med deltagare och vara ett reellt nätverk där samarbete sker.
Bedömningen är att kommunens arbete med att nå framgång i målet påverkar i rätt riktning och att pandemin
med distansundervisning samt den relativt sett, snabba övergången till nya digitala verktyg till viss del har påverkat framdriften och arbetsmiljön.
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2.2.1 Fokusområden: Lika möjligheter till framgångsrikt lärande
Ett mått för att se om utbildningen i Ale lyckas med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande är att
minska betygsskillnaden mellan elevgrupper med olika bakgrund. Föräldrars utbildningsnivå spelar stor roll för
elevernas betygsresultat. Utbildningsverksamheten har stort fokus på arbetet med en mer gynnsam elevsammansättning i grupper och klasser både i förskola och skola samt utvecklar arbetet med språk- läs- och skrivutveckling.
Arbetet med kartläggningen av fritidshemmet har rapporterats till utbildningsnämnden. Den belyser olika
aspekter men mest framträdande är låg personaltäthet och behörighet samt utmaningar i fördelning av kompetens. Avseende kompetensförsörjningen visar en större andel av medarbetarna på fritidshemmen intresse för att
studera vidare.
Årlig uppföljning av inskrivningstal i förskola och fritidshem per ort har genomförts, inkluderat vistelsetid. Målet
är att synliggöra vilka barn som tar del av utbildningsverksamheten och i vilken omfattning i syfte att kunna rikta
insatser. Årets uppföljning gav inte anledning till riktade insatser, särskilt inte då statliga initiativ väntas på området.
Resursfördelning för lika möjligheter är ett viktigt område som inte kan snävas in till ekonomisk tilldelning. En
genomgång av modellen för socioekonomisk resursfördelning genomförs ändå under hösten för att utveckla
träffsäkerheten och fler förslag väntas från arbetsgruppen.
Dialog med vårdnadshavare vid viktiga beslut ska genomföras och i dessa ska likvärdighetsperspektivet inkluderas i syfte att öka förståelsen. För våren 2021 planerades dialog om nya skolområden vilken i stället genomfördes
via insamling av synpunkter digitalt.
Utredningsarbete avseende nytt ansökningsförfarande till förskolan som gynnar en god sammansättning av barn
pågår och förslag kommer att presenteras till utbildningsnämnden senare under året.

2.2.2 Fokusområden: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun
Bostadssegregation och skolsegregation är nära sammankopplade, därav är samhällsstrukturerna avgörande för
möjligheterna att skapa förutsättningar för god utbildning för alla. Det av utbildningsnämnden antagna ramprogrammet för lokaler har fungerat som underlag i olika sammanhang som avser planering av byggnation.
Arbetet med nya skolupptagningsområdet har stannat upp för genomgång av underlaget. Den översyn av skolupptagningsområden som påbörjades under förra året har haft en bred sammansättning i arbetet och ett brett
fokus på långsiktiga hållbarhetsfrågor. En fördjupad utredning har genomförts med ekonomiska konsekvenser
och frågan har varit ut på dialog med medborgare/vårdnadshavare.
Inför uppstarten av Lövängens förskola har beslut fattats att stänga Nygårdens och Rödklövergatans förskola.
Detta kommer att innebära ökade förutsättningar för gynnsam sammansättning av barngrupper.
Utredning pågår med syftet att hitta ett eller flera alternativ för hur ansökningsförfarandet till förskolan kan
gynna likvärdigheten. Arbetet beräknas vara klart under 2021.

2.2.3 Fokusområden: Kunskap och förmågor i hållbar utveckling
Inom utbildningsverksamheten initierades förra året ett gemensamt utvecklingsarbete för Agenda 2030 med ett
brett anslag. Planen var att initieringsfasen skulle löpa under läsåret 20/21 men på grund av pandemin har det
skjutits upp. Dock pågår en del lokala initiativ och pandemin har också gett nya infallsvinklar för undervisningen
i hållbar utveckling. En redovisning på utbildningsnämndens sammanträde i oktober 2021 sker där elever och
lärare ska delge sitt arbete och synliggöra sina kunskaper och förmågor. Lärande för hållbar utveckling och Globala skolan är viktiga nya samarbetsytor som väntas generera utveckling inom området.
Inför skolavslutningen gjorde Nolskolan ett arbete med att spela in en skiva om Agenda 2030 där samtliga elever
på skolan var delaktiga. Skivan släpptes på Spotify. Under hösten kommer ett samarbete inledas mellan skola och
kost på Nolskolan i syfte att koppla samman verksamheternas hållbarhetsarbete i större utsträckning.
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Under hösten genomförs utmaningen På egna ben där elever i åk 4–6 ska ta sig till skolan utan att bli skjutsade
med bil under fem veckor. I år är det 10 klasser, totalt 228 elever, som är anmälda till utmaningen som drar i
gång i mitten av september.

2.2.4 Fokusområden: Leverans på strategi för hur personaltäthet ska öka
Strategin för tilldelning och prioritering av medel på har genererat en viss ökning i personaltäthet. För hösten
väntas den öka ytterligare då de statliga medlen medger utökad bemanning.
Diagrammet nedan visar utvecklingen av personaltäthet i förskolan över tid. Ales personaltäthet är väsentligt
lägre än riket och västra Götalandsregionen. Hösten 2020 förbättrades personaltätheten delvis på grund av fasta
vikarier på flera förskoleområden. Under perioden januari-mars förbättrades siffran ytterligare till 5,6 barn per
personal. Prognosen för mätningen hösten 2021 är mycket god med en siffra som närmar sig rikets. Den har
möjliggjorts med sjuklöneersättningar. Den visar dock i realiteten inte på en förbättrad arbetssituation då frånvaron bland personal överskuggat de möjliga goda effekterna.

Antal barn per personal i förskola i Ale jämfört med riket och Västra Götaland 2016–2020, källa: Skolverket och SCB. (Statistik för 2020 finns ej tillgänglig för riket och VG än)
Då medlen fördelades inför 2021 avsattes en summa för förstärkning i förskolan. Då det endast skulle göra en
marginell skillnad på personaltätheten blev en ytterligare insats att förstärka med ett team av tre vikarier som
kommer medarbetarna och barnen till godo på ett nytt sätt. Treklövern ska möjliggöra att varje arbetslag erbjuds
cirka två halvdagar per termin av tid tillsammans för till exempel planering, kompetensutveckling, reflektion,
utvärdering och reflektion i syfte att stärka utbildningens kvalitet i förskolan. De startar sitt arbete under hösten
2021 och insatsen utvärderas under 2022.

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Kommentar
Över lag går näringslivet bra i Ale kommun vilket bidrar till sysselsättning, arbete och företagsamhet. Arbetslösheten har stigit i kommunen i samband med covid-19 men visar nu på en tydlig förbättring där arbetslösheten
sjunker och nu ligger på 5 %. Kommunen har fortsatt få nyetableringar då det saknas tillräckligt mycket och
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tillräckligt stor verksamhetsmark.
En ambition kommunen har är att kunna erbjuda verksamhetsmark. För att kunna göra det krävs att kommunen
ökar sin markreserv för att möjliggöra mer verksamhetsmark och en större planreserv. Samarbetet mellan olika
delar av organisationen är central då både förutsättningar och behov hos företagen såväl som kommunens tillväxtambitioner geografiskt behöver samspela.
Utbildningsverksamheten och socialtjänsten kommer att utforska möjligheterna att på ett bättre sätt kombinera
arbete och studier för att underlätta övergångar men också för att tydligare utgå från målgruppens behov.
Flera verksamheter samverkar för att skapa sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Fritidsbanken som arbetsträning är ett av flera exempel på samverkan.
Det är fortsatt en ambition för kommunen att verka för ett gott näringslivsklimat där vårt bemötande och vår
servicegrad är centrala faktorer. Under sommaren samarbetade flera delar av kommunen i syfte att förbereda Ale
kommuns och Skanskas erbjudande till Volvo Cars/Northvolt för deras tilltänkta batterifabrik. Den typen av
samarbeten förbättrar starkt kommunens möjligheter att etablera sig som en tilltänkt plats för de större och i ett
regionalt perspektiv, mer strategiska etableringarna. Samarbetet som utvecklats är en del i att förvaltningen bedömer att de insatser som är i gång positivt bidrar till målets uppfyllelse.

2.3.1 Fokusområden: Att företagen i Ale är mer livskraftiga
Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för Ale kommuns utveckling. Ale
kommun vill upplevas som en företagsvänlig kommun av befintliga företag men även av framtida etableringar.
Det ska upplevas som lätt att vara företagare i Ale. Hänsyn behöver tas till utmaningen med ungdomsarbetslöshet och människor som står långt från arbetslivet vid företagsetableringar. Kommunen arbetar för att stärka företagen genom att bland annat erbjuda råd, stöd och utbildning vid företagsutveckling genom olika tillväxtprogram
men också genom att lotsa till externa företagsutvecklingsprogram. Samarbeten mellan olika delar av kommunens verksamhet är central för att företagens förutsättningar ska stärkas. Vid planläggning av verksamhetsmark
kan kundundersökning via näringsliv ge indikationer på utformningar som gynnar näringslivet. Vid planläggning
bör bestämmelser formuleras som skyddar verksamheter och möjliggör deras utveckling.

2.3.2 Fokusområden: Hur väl lyckas vi som kommun med att få människor
som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete.
Effekterna utifrån sammanslagningen av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten till en enhet
(AMFE) börjar nu visa sig. Ett mål är att 70% av klienterna inom försörjningsstöd ska ha en arbetsmarknadsplan. Ett målmedvetet arbete görs och idag har man redan nått upp till drygt 50 %. Det handlar mycket om att
tro på människors förmåga att arbeta och bidra, även de som är sjukskrivna eller har ett pågående missbruk. En
utvecklad samverkan finns med det privata näringslivet där flera företag återkommer när de har behov av ny
arbetskraft. Arbetet med extratjänster som ett verktyg för att få fler i arbete bedöms har större potential än vad
satsningen resulterat i hittills. Sysselsättning såväl som bostadslöshet kan om kommunen optimerar resurser gemensamt få större möjligheter till en positiv utveckling. Här krävs omfattande samarbete. Möjligheten att ta in
nya yrkesroller som en del i en satsning på extratjänster skulle också kunna underlätta.
Ett orosmoln är arbetsförmedlingens omorganisation som bland annat omfattar att privata aktörer kommer
jobba med att matcha arbetssökande mot lediga tjänster – KROM. Ale kommer (ihop med GR) att ingå i detta
från den 29 sep. Aleborna kommer då själva att kunna välja på ett 20-tal leverantörer för matchning. Från kommunens sida ser man att detta bidrar till att det blir svårt att få ett grepp om gruppen. En farhåga utifrån arbetsförmedlingens omorganisering är att kommunen riskerar att bli sista anhalten för dem som har allra svårast att ta
sig vidare från sin situation vilket sannolikt kommer ställa andra krav på kommunens erbjudande till målgruppen.

2.3.3 Fokusområden: Särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet och försörjningsstöd
Det Kommunala aktivitets ansvaret (KAA) vilar på varje kommun och riktar sig till gruppen ungdomar 16–20 år
som inte har en godkänd aktivitet (arbete eller studier). I juni 2021 var det 93 stycken ungdomar på listan i olika
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grupperingar, där den största gruppen är i arbete och kommer att följas upp innan vikariatets utgång. Ett 20 tal
ungdomar omfattas av projektet InVux och erbjuds stöd där. Målet är att alla ska få tillgång till studier för att
kunna etablera sig varaktigt på arbetsmarknaden. Det har skett mycket under året, KAA har utvecklats, bland
annat inom ramen för InVux. Verksamheten har också kunnat utöka och anställa en specialpedagog mot målgruppen, som tillsammans med kontaktperson för KAA ska utveckla direktkontakten med ungdomarna. Idag
finns en uppsökande verksamhet mot våra största utbildningsanordnare av gymnasieplatser, så att kontakt kan
ske med Ale kommun innan den unge skrivs ut från sin utbildning.
Utredning kring samordning och samverkan mellan Ale gymnasium och Komvux är färdigställd under våren -21
och påvisar en stor vinst för målgruppen vid ökad samordning, så som ökat utbud av utbildning, samordning av
lärarresurser, lokaler, ökade möjligheter att erbjuda ämnen och kurser på grund- och gymnasienivå.
Arbete tillsammans med AMFE och AF för att utreda möjligheter att förbättra stödet och utbildning för målgruppen nyanlända som omfattas av Utbildningsplikten, samt utforska möjlighet till yrkespaket och jobbspår
tillsammans med extratjänster och DUA (Delegation unga och nyanlända i arbete) för målgruppen unga och
vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden, vilket innefattar ett 60-tal Alebor juni 2021.

2.3.4 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för
att erbjuda så många ungdomar födda 2004–2005 feriearbete inom
sina verksamheter sommaren 2021.
Samtliga sektorer förutom kommunstyrelsen har erbjudit ferieplatser under 2021. Antalet ferieplatser hos de
olika sektorerna har varierat från ett fåtal till över 50.

2.4 Hållbart samhällsbyggande
Kommentar
Hållbart samhällsbyggande handlar om att bygga för framtiden med kommande generationer i åtanke. Effekterna
av klimatförändringarna påverkar samhällsbyggandet i stor utsträckning, vilket behöver beaktas. I synnerhet när
det gäller skyfall, översvämningar, skredrisk och vattenbrist. Kommunens förslag till ny översiktsplan är ett bidrag för arbetet med ett hållbart samhällsbyggande.
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. Tillkommande bebyggelse bör lokaliseras nära kollektivtrafik, kommunal service
och handel. Bebyggelsen bör anpassas för ett föränderligt klimat. Social mångfald är att eftersträva, där boende
för samhällets alla grupper bör integreras på så vis att det främjar levandsbarheten i samhället och motverkar
segregation.
Målsättningen hållbart samhällsbyggande har bäring på eller gynnar flera av kommunens övriga målsättningar.
Att planera för en hållbar samhällsbyggnation kräver att många involveras i arbetet. Fler kommunala verksamheter behöver få en aktiv roll i processen.
De stora projekten med detaljplaneringen för Nödinge centrum och en trygg vattenförsörjning med den nya
överföringsledningen är två exempel på hur kommunen arbetar vidare med ett hållbart samhällsbyggande.
Kommunen har startat upp arbetet med en fördjupad översiktsplan för centrala Älvängen, som också blir en
viktig del i en hållbar utveckling för Ale kommun.
Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta hand om regn och avlasta avloppssystemen.
Skyfallshanteringen och dagvattenfrågan är kritisk och måste lyftas och förankras övergripande i samband med
planering samt markanvändning i Ale kommun.
Kommunen bör skapa goda förutsättningar för invånarna, genom att erbjuda ett brett tjänsteutbud både för
hämtning av avfall fastighetsnära och på återvinningscentral, att vara del av att nå översta steget i avfallstrappan
skapas möjligheter för en hållbar stad och samhälle i Ale kommun.
Bedömningen är att de insatser kommunen genomför påverkar positivt i målets riktning.
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2.4.1 Fokusområden: Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun
Ale kommun arbetar för en god blandning av olika bostadstyper och service. Utveckling av gröna stråk för cyklister bidra till en mer blandad bebyggelse där förändrade samhällsstrukturer får bättre förutsättningar.
Översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan (FÖP) pekar ut önskad utveckling. Detaljplanen kan styra den
förväntade inriktningen. En bedömning av hur varje detaljplan bidrar till målet bör göras. Det behöver tas fram
övergripande statistik om människors boendevanor och önskemål som kan samlas i en kunskapsbas. I ÖP och
FÖP bör det finnas tydliga inriktningar på vilken typ av exploatering som behövs i de olika områdena. I detaljplanen skall det vara tydligt vilken typ av bebyggelse kommunen behöver komplettera med. Utöver detta kan det
behövas styrdokument för detaljplaner, såsom behandling av trafik och mobilitet, dagvatten samt risker. Sammantaget skapar det en transparens för aktuella exploatörer. Bostadsförsörjningsprogrammet 2017–2021 beskriver beståndet idag och att det ska bli blandade upplåtelseformer. En dialog med Alebyggen gällande bostadsförsörjning anses viktig för att balansera marknaden.

2.4.2 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och
lösa samhällsutmaningar
Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) lokalföreningen deltar i arbetet med att ta fram ett planeringsunderlag för
jordbruksmark. Samarbetet har gett djupare kunskap i frågor kopplat till jordbruksmarken.
Kommunen har gått in i ett samarbete som Chalmers leder kring digitala tvillingar där offentliga organisationer
(kommuner och regioner), näringslivet och universitet och högskolor samarbetar för att lösa olika samhällsutmaningar där teknik i form av en digital tvilling kan bidra med beslutsunderlag.
Covid-utmaningen utlöste ett nödvändigt samarbete som utvecklats till att näringslivet och kommunen nu tillsammans skapat en beredskap för att smidigt lösa akuta frågor i samband med större etableringar.
Ett sektoröverskridande arbete för att gemensamt lösa utmaningen med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden har utvecklats.
Föreningar utvecklade tillsammans med kommunen lösningen med feriearbeten i föreningsregi som erbjöds 56
ungdomar sommaren 2021.

2.4.3 Fokusområden: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Kommunen har antagit fem klimatlöften. Löftena rör upphandling, gröna lån, cirkulära möbler och utåtriktade
aktiviteter mot allmänheten. En första uppföljning visar att det ser ut som att kommunen kommer uppfylla samtliga löften för 2021. Ett arbete med att föreslå nya löften inför 2022 pågår. Efterfrågan på energi- och klimatrådgivning hos allmänheten har ökat jämfört med föregående år.
Bytarcontainrarna på ÅVC Sörmossen är exempel på aktiviteter för att minska konsumtion och således de konsumtionsbaserade utsläppen.
Inom vatten- och avloppsverksamheten verkar man för en lägre mängd ovidkommande vatten som ger lägre
elkostnader samt kemikalieförbrukning vilket innebär mindre utsläpp. Förnyelse av ledningsnätets spill- och dagvattenledningar har minskat mängden ovidkommande vatten på de renoverade ledningssträckorna. Flödesstyrd
kemikaliedosering har under hösten återupptagits på reningsverket, vilket bör ge en effektivare och lägre kemikaliedosering.

2.4.4 Fokusområden: Handla lokalt
En insats har genomförts under 2021 för att få fler lokala företag att delta i upphandlingar. Arbetet med att
handla lokalt har potential för ytterligare förflyttning.
Vid detaljplanering kan kommunen skapa torgytor för lokala producenter samt hjälpa till att informera om att de
finns. Vid planering bör de ytorna vara placerade så att det blir lätt att ta sig dit via pendelstationerna samt nära
till gång- och cykelvägar.
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2.4.5 Fokusområden: Samordnad varudistribution
Uppdraget kommer att hanteras i samverkan med projekt cirkulära möbelflöden. Beröringsytor gällande transporter och transportlogistik knyter samman central möbelhantering och samordnad varudistribution. Arbetet
med omvärldsbevakning är påbörjat med målbild att under året hitta kommuner som har genomfört liknande
uppdrag och få deras analys.

2.4.6 Fokusområden: Arbetet med ekosystemtjänster bör intensifieras
Göta älv, som vattentäkt, behöver skyddas. Tillsyn på miljöfarliga verksamheter inom kommande utökat vattenskyddsområde prioriteras. Tillsyn utförs på avlopp och djurhållning inom avrinningsområdet för Göta älv. Det
har under perioden skapats en tillsynsgrupp som hanterar skyddsområdet inom älven. Det är ett samarbete mellan intilliggande kommuner som tillsammans verkar för att utöva tillsyn.
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Upphovsrätt till bilderna ovan: The New Division/Boverket
Vid planläggning bör det ges utrymme för ekologiskt hållbara och merskapande lösningar avseende natur- och
rekreationsvärden, som hanterar skyfallsytor och skyfallsvägar samt dagvatten och man ska utnyttja naturliga
lösningar så mycket som möjligt. Vid planering samt bebyggelse är det av vikt att få ökade naturvärden. Frågan
om ekosystemtjänster behöver således bli ett naturligt inslag i varje detaljplan.

2.4.7 Fokusområden: Kommunens arrenden
Det finns en väl fungerande rutin för hantering av arrenden. Vid nytecknande och förnyande arrendeavtal ställs
alltid krav på ekologisk odling. Omförhandling av bostadsarrenden pågår för att höja arrendet till marknadsmässig nivå. Flertalet avtal om bostadsarrenden är omförhandlade. Dock återstår omförhandling av två avtal där avtalstiden löper ut under 2024. De hålls under uppsikt tills vidare.

2.4.8 Fokusområden: Möjlighet till odling på hushållsnivå
I kommunen finns det tre stycken områden med odlingslotter. Väntelistan på odlingslotter tyder på att intresset
för odling är stort. Kommunen undersöker alltid inkommande frågor om aktuella platser för odling och tittar på
kostnaden som främst berör vattentillgången. Kommunen bör se över om och var det finns möjlighet att upplåta
kommunal mark för fler som vill odla och då i centrala lägen, permanent eller tillfälligt. Tillsammansodling innebär att man odlar tillsammans inne i samhället. Kommunen har ingått ett arrendeavtal med föreningen Tillsammansodling och ett odlingsområde är under uppbyggnad i centrala Älvängen. I nya planer bör man kunna ge
plats för gemensamma odlingsytor.
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2.4.9 Fokusområden: Arbetet med klimatsmart upphandling
Arbetet med klimatsmart upphandling är en integrerad del av kommunens ordinarie upphandlingsförfarande.
Rimliga klimatkrav omhändertas i upphandlingsunderlag kontinuerligt.

2.4.10 Fokusområden: Intraprenad
Det finns i dagsläget två intraprenader i gång - båda inom verksamhetsområdet särskilda boenden och hälso- och
sjukvård. Inga fler intraprenader är planerade för närvarande men de båda intraprenaderna på Backavik och
Björkliden erbjuder dialog och information till andra enheter och verksamheter, i första hand internt i kommunen, som har tankar och frågor om intraprenadmodellen.
Vid tillitsdialogen som genomfördes med verksamhetsområde särskilda boenden och hälso- och sjukvård återkopplade en av enhetscheferna på Backavik kring det arbete som görs för att få en hållbar och stabil intraprenaddrift av enheten.

2.5 Ett Ale
Kommentar
Samtliga chefer i kommunen har deltagit i workshops med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas uppfattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla ”Ett Ale”. Inför detta gjordes en sammanfattning
av den politiska viljan i KF:s verksamhetsplan för 2021 och fyra ”nycklar” identifierades som utgångspunkt för
nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamhet mot målet ”Ett Ale”. De
fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och verksamhetsperspektiv: Internt samarbete inom Ale
kommun, externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v, kommunikation, information och service till invånarna och internt samt digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.
Allt material har sammanställts för vidare bearbetning i förvaltningsledningen. Där är tanken att utifrån utvecklingsbehov identifiera vilka aktiviteter som redan pågår och vad som behöver påbörjas eller utvecklas vidare. En
del frågeställningar såväl som utvecklingsbehov inom arbetet med att nå framdrift i målen "en arbetsgivare" och
"ett Ale" kan samordnas för att effektivisera resurserna i arbetet.
Bedömningen är att de tvärsektoriella insatserna påverkar positivt i målets riktning då ett systematiskt upplägg
med områden som behöver utvecklas vidare nu är identifierade vilket skapar bättre förutsättningar för genomförande.

2.5.1 Fokusområden: Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg
som skapar tillgänglighet dygnet runt
Möjligheterna att mötas digitalt har ökat men det finns fortfarande formkrav som behöver tillgodoses. Schrems
II-domens inverkan på möjligheterna att lagra information har vi ännu inte fullt ut sett. Kommunens verktyg för
användarvänliga men också säkra miljöer för digitala möten är ett område som kommer att behöva problematiseras vidare då olika myndigheter i Sverige gör olika vägval.
Kommunen har upphandlat nytt ekonomisystem som har förutsättningar för att kunna digitalisera processer som
både vänder sig inåt i organisationen men även gentemot kommuninvånare och företag i kommunen.
Ett arbete med att kartlägga kommunens digitaliseringsinsatser och kostnader i syfte att bland annat föreslå en
modell för styrning av digitaliseringsmedlen har startats. Under perioden har en förstudie genomförts avseende
en Chat bot på HR/Lön och ett pilotprojekt inom fastighet och It med syfte att utveckla former för smarta lokaler.
Ett större arbete för att förbättra e-tjänster för vårdnadshavare i förskola och skola är av hög prioritet och har
påbörjats. Det nya systemet för kränkningsanmälan som upphandlats innefattar också en bättre utvecklad klagomålshantering för utbildningsverksamheterna.
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2.5.2 Fokusområden: Väl fungerande kommunikation och informationsflöden
för/mot Ales invånare
Kommunen arbetar med den övergripande externa kommunikationen och har fokus på nytta för invånarna och
det allmänna intresset. Utgångspunkten är samtidigt att öka förståelsen för vilket ansvar kommunen har, inte
minst under det senaste årets pandemi.
Ett arbete med en förstudie har startats upp med syftet att modernisera ale.se vilket är ett omfattande arbetet
som kommer att positivt påverka kommunens möjligheter att kommunicera via ale.se. Beslut om genomförande
förväntas i Q4. Om ale.se inte moderniseras kommer kommunens möjligheter att leva upp till de krav på tillgänglighet som lagstiftats inte vara möjliga.
Fliken "Kommun och politik" på www.ale.se har gjorts om så att det blir enklare att navigera och att relevant
information finns publicerad.
Handlingar och sammanträdesplanering till nämnderna finns samlad, organisationen är beskriven genom organisationsschema, styrdokument finns tillgängliga m.m.

2.5.3 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar
Utvecklade dialoger mellan olika delar av kommunen har utvecklats och stärker nyttan och värdet för invånarna.
Exempel på detta är dialog mellan överförmyndarnämnden och övriga verksamheter, främst socialtjänst vilken
också ger ökad kunskap om uppdrag och ansvar, vilket kan underlätta för ställföreträdarna i sina uppdrag, oavsett om de möter överförmyndarnämnden eller socialtjänsten. Ett annat exempel är dialoger mellan service och
kultur och fritid med syftet att skapa förutsättningar för en effektivare resursanvändning. Under perioden har en
modell för tillsynsstäd i idrottshallar tagits fram. Denna modell kommer att prövas under hösten.

2.5.4 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Det ligger i uppdraget att hitta bra samarbetsformer inom kommunens organisation och att bygga nätverk som
levererar verksamhetsnytta. Detta innebär att tänka och arbeta som en arbetsgivare, samarbeta över avdelningsgränser och mötas över organisatoriska gränser. Olika samarbetsytor har utvecklats där kommunens olika delar
bidrar med utredningar, politisk beredning och utveckling av nyckeltal för beslutsfattande och analys.
Arbetet inom folkhälsa (TSI) är ett exempel på samarbete där aktörer utanför kommunens organisation bjuds
med att samarbeta för en större nytta. Samarbetsupplägg syns också inom arbetet med ny översiktsplan och fördjupad översiktsplan där flera delar av organisationen samarbetar. Inom ramen för näringslivsuppdraget samlar
kommunen flera olika aktörer som samarbetar och genomför näringslivsstrategin.
Systematisk dialog pågår mellan behovsnämnder och verksamhet fastighet och IT dels vad gäller befintliga och
nya lokalbehov, IT-plattform och övrigt digitalt stöd samt dialog om fördjupad samverkan med gata/park, gemensamt driftförråd etc.
Utvärdering av byggnation utifrån upphandlad partnering genomförs under hösten.

2.6 En arbetsgivare
Kommentar
I de kommunövergripande chefsmöten är temat en arbetsgivare - vad behöver göras för att uppfattas som en
arbetsgivare? Kommunen har gemensamt arbetat fram en övergripande rutin för tillfälligt och frivilligt arbete på
distans. Rutinen ska tydliggöra tillfälligt och frivilligt arbete utanför arbetsgivarens lokaler. Tillfälligt och frivilligt
arbete på distans är en viktig del av framtidens arbetsliv tillsammans med digitalisering, modernisering och utveckling av verksamheten. Arbetsgivaren vill med denna rutin skapa tydlighet och främja målen ”En arbetsgivare” och ”Ett Ale”.
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Det tvärsektoriella arbetet med en arbetsgivare bedöms bidra till arbetet med en modern och attraktiv arbetsplats
med goda förutsättningar för samarbete, kreativitet, effektivitet och bra arbetsmiljö.

2.6.1 Fokusområden: Jämlika villkor och förutsättningar
Dagligt samarbete ska bygga på dialog som präglas av respekt för åsikter och olikheter. Ale kommun är en jämlik
och jämställd arbetsplats som kännetecknas av ett inkluderande klimat. Översynen av arbetsvärderingar och av
befattningsbenämningar som pågår bidrar till att möjliggöra ett arbete med att säkerställa likvärdiga villkor och
förutsättningar för samtliga medarbetare i kommunen. Lönekartläggning kommer att bli träffsäkrare och kan på
så sätt bidra till att inte bara säkerställa likvärdig hantering oavsett kön utan den kan även användas ur ett bredare
perspektiv än vad lagtexten säger.

2.6.2 Fokusområden: Transparens och tydlighet
Kommunen genomför en rad åtgärder som tillsammans ökar invånares och andras möjligheter till insyn i organisationen:
- Publicering av samtliga politiskt beslutade dokument på www.ale.se i den så kallade författningssamlingen.
- Åtgärder (kommungemensamma) inom arbetet med diariet såsom gemensamma benämningar av ärenden m.m.
fortsätter för att göra det transparent över sektorsgränserna.
- En ny mall för tjänsteutlåtanden och protokoll har implementerats som gör det betydligt enklare för invånare
och andra att ta del av och förstå beslut och underlag.
- Handlingar och protokoll publiceras samlat på www.ale.se på ett sätt som samlar alla dokument på ett ställe.
Handlingarna publiceras som en sammanhållen fil med rubriker, vilket gör att det blir enklare att ta del av.
- Arbetet med nytt ärendehanteringssystem innebär att kravställning kommer ske av funktioner som webbdiarium, postlistor m.m.
- Klassificeringsstrukturer och informationshanteringsplaner gör det tydligt för invånarna vilken information vi
hanterar och hur.
- Tydlighet främjas genom kommungemensamma riktlinjer för styrdokument, tydliga ansvar för bland annat
remisser m.m.
Utbildningar har genomförts för organisationen med fokus på tjänstepersonsrollen, offentlighet- och sekretess,
samverkan med de förtroendevalda m.m.

2.6.3 Fokusområden: Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet
Kommunen arbetar med att ta fram en gemensam styrmodell som på sikt möjliggör utvärdering. På grund av
omprioritering av uppdrag har arbetet lägre takt och därmed har arbetet med att utvärdera den tillitsbaserade
styrningen över hela kommunens organisation inte genomförts. Delar av organisationen såsom exempelvis utbildningsverksamheten följer effekterna av den tillitsbaserade styrningen.

2.6.4 Fokusområden: Genomföra test för att se effekten av färre personal
per första linjens chef
Ett test med minskat kontrollspann genomförs på Garverivägen. Erfarenheterna så här långt kommer återredovisas på socialnämnden samt följas upp i bokslutet.
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3 Ekonomisk analys
3.1 Sammandrag fem år, kommunen
Allmänt
Folkmängd 31/12 *

2017

2018

2019

2020

2021-08-31

30 223

30 926

31 402

31 868

32 121

21,87

21,87

21,87

21,87

21,87

39,0

40,1

95,0

125,6

135,9

97,6%

97,7%

94,9%

93,5%

90,0%

124,0

181,7

294,0

273,2

138,5

1 454,7

1 537,5

1 724,2

1 894,8

1 957,6

310,0

310,0

360,0

345,0

395,0

21%

20%

21%

18%

20%

Skattesats, kr
Ekonomiskt resultat
Årets resultat, Mkr
Nettokostnadsandel
Nettoinvesteringar, Mkr
Tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar, Mkr
Långfristiga låneskulder, Mkr
Lån som andel av anläggningstillgångar
Eget kapital, Mkr

886,2

926,3

1 021,3

1 162,3

1 298,2

50,1%

50,4%

50,8%

53,7%

54,6%

Borgensåtagande, Mkr

437,3

393,1

417,7

609,8

772,6

Pensionsskuld, Mkr **

107,3

142,9

158,2

178,8

202,7

Ansvarsförbindelse, pensioner, Mkr

557,3

552,2

533,2

522,5

514,5

Anläggningstillgångar, kr

48 132

49 714

54 907

59 458

62 904

Långfristiga låneskulder, kr

10 257

10 024

11 464

10 826

12 692

Borgensåtaganden, kr

14 469

12 711

13 302

19 135

24 824

Pensionsskuld inkl. ansvarsförbindelse, kr

21 990

22 477

22 018

22 006

23 044

Soliditet

Per invånare

* För 2021 anges folkmängden per 2021-07-31
** Från och med år 1998 redovisas pensionsskulden enligt "blandmodellen" och från och med år 2000 redovisas
den del, som den anställde själv ska placera, som kortfristig skuld.

3.2 Förvaltningsberättelse
För att klara de utmaningar som kommunerna står inför så behöver ekonomin vara under kontroll. Ale kommun
har fastställt ett styrdokument om finansiella nyckeltal och mål som ligger till grund för de ekonomiska ramar
som verksamheten har att förhålla sig till. Det nämner bland annat att kommunen ska ha en nettokostnadsandel
uppgående till max 96 procent, dvs ett överskott på 4 procent. Investeringarna skall dessutom vara självfinansierade till 70 procent över en rullande åttaårsperiod. Ale kommun är en kommun som växer och där investeringsbehovet under ett antal år framöver kommer att vara stort. För att inte äventyra och ekonomiskt överbelasta
framtida generationers möjligheter så behöver en kommun i Ales situation ha ett överskott på ca 4–5 procent.
Det utifrån att det inte är ekonomiskt hållbart att låna upp allt för de investeringar som kommunen gör. Det är
också viktigt att varje nämnd budgeterar med en reserv, dvs inte tar hela sin budgetram i anspråk, då det med
största sannolikhet kommer att inträffa oförutsedda händelser under året.
Utfallet per augusti visar på en nettokostnadsandel på 90,0 procent och för helåret prognostiseras nettokostnadsandelen att bli 93,0 procent.

3.2.1 Delårsrapport
Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten syftar till att ge en övergripande bild av Ale kommuns verksamhet per
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siste augusti och görs enligt samma redovisningsprinciper som årsredovisningen, men med en lägre specificeringsgrad.
Förutom resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, drifts- och investeringssammanställningar, verksamhetsmått och prognos om utfallet per helår, ingår även en avstämning av måluppfyllelsen av nämndernas uppdrag mot Verksamhetsplan 2021. I denna förvaltningsberättelse lämnar Ale kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning 11 kapitlet och rekommendation 15 från Rådet för kommunal redovisning.
Kommunens affärsverksamhet (VA och Renhållning) redovisas i bilaga med resultat- och balansräkning.
Belopp inom parentes avser föregående år samma period om inget annat anges.

3.2.2 Översikt över verksamhetens utveckling
Årets budgeterade resultat
I den av Kommunfullmäktige 2020-11-09 antagna budgeten ska 2021 års helårsresultat uppgå till 79,0 Mkr, vilket
ger en nettokostnadsandel på 96 % (4 % resultat).
Delårsresultat
Periodens totala resultat är 135,9 Mkr, vilket är 86,7 Mkr högre än delårsbudgeten på 49,3 Mkr och även högre
än resultatet för motsvarande period föregående år som var 110,4 Mkr. Det höga resultatet jämfört med budget
och föregående år kommer till stor del från de extra statliga bidrag som kommunen erhållit, dels med anledning
av Covid-19 och dels för att stärka välfärden. Kommunen har inte haft extra kostnader i motsvarande grad. En
anledning till överskottet är också att skatteintäkterna prognostiseras vara 45 Mkr högre än budgeterat.
Med nettokostnader menas samtliga driftkostnader efter avdrag för avgifter och ersättningar samt specialdestinerade statsbidrag. Periodens nettokostnader i kommunen, efter justering för interna kapitalkostnader och avskrivningar, uppgår till 1 215,4 Mkr, vilket är en ökning med 37,2 Mkr eller 3,2 % (föregående år efter avdrag av jämförelsestörande kostnader för sanering Jennylund var ökningen 2,7%). Den årliga nettokostnadsökningen de
senaste tre åren har understigit 5 %. Årens utveckling visar att kommunen har bra kontroll över kostnadsutvecklingen. Årets utfall speglar även att aktiviteten ökat något mellan åren där kommunens verksamheter var än mer
påverkad av Covid-19 under föregående år.
Utbildningsnämndens positiva utfall på 13,7 Mkr i perioden beror till stor del på effekter av Covid-19. Flera beslut fattades under senare delen av vårterminen om distansundervisning i skolan för enskilda klasser eller hela
årskurser samt stängning av avdelningar på förskola och fritidshem. Återgången efter sommaren präglades av
fortsatt stora anpassningar till rådande restriktioner och hög frånvaro bland medarbetare.
Socialnämndens positiva resultat på 18,8 Mkr förklaras av statlig överkompensation för sjuklönekostnader till
följd av pandemin och i förväg uppbokade kostnader som i verkligheten blivit något lägre än förväntat. Särskild
avgift till Inspektionen för vård och omsorg till följd av icke verkställt beslut är ett exempel på detta. Även kostnaden för öppnandet av LSS-boendet i Skepplanda har i initialskedet varit lägre än beräknat.
Kommunstyrelsens samtliga avdelningar visar ett överskott mot budget, totalt är överskottet 14,2 Mkr. Flera av
avdelningarna har haft delvis vakanta tjänster under året. Samtidigt som en del verksamhet ej kunnat genomföras
under pandemin.
Samhällsbyggnadsnämnden (exklusive affärsverksamheten) visar ett positivt delårsresultat på 4,0 Mkr. Det hänför
sig främst från vakanta tjänster, lägre kapitalkostnader än budgeterat, samt lägre kostnader för bostadsanpassningar med mera med anledning av Covid-19.
Kultur- och fritidsnämnden har för perioden ett överskott på närmare 0,9 Mkr vilket till största del beror på en i
dagsläget outnyttjad utvecklingsreserv. Under våren har sektorn genom politiska beslut haft möjlighet att nyttja
mer medel än vad tilldelad budgetram medger för att möjliggöra feriearbete i föreningsregi samt för att starta upp
föreningslivet efter pandemin, detta som en riktad engångsinsats.
Servicenämnden visar ett överskott på 3,2 Mkr, anledningen är främst en del engångsbesparingar som sektorn
genomför. Covid-19 har dessutom medfört lägre kostnader inom vissa av verksamheterna på grund av minskad
volym. Ersättningen för sjuklönekostnader förbättrar resultatet ytterligare då vissa verksamheter inte behöver
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ersätta personal fullt ut vid sjukdomsbortfall.
Prognostiserat årsresultat
Prognosen för årets resultat är 140,8 Mkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på 61,8 Mkr. Den positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och generella statsbidrag på 45,0 Mkr, nämndernas resultat på sammanlagt
27,9 samt finansnetto 8,8 Mkr. Detta täcker mer än väl prognostiserade negativa avvikelser mot budget avseende
ökade pensionskostnader m.m. - 10,5 Mkr, prognostiserad medfinansiering av cirkulationsplats Norra Kilandavägen - 10 Mkr samt saneringskostnader förorenad mark Älvängens industriområde där kommunen befarar att
nedlagda kostnader inte kommer ersättas så som tidigare planerat - 1 Mkr.
Kommunstyrelsen visar en positiv prognos på 14 Mkr, Socialnämnden 10 Mkr, Utbildningsnämnden 7,5 Mkr
Servicenämnden, 0,4 Mkr och Överförmyndarnämnden 0,1 Mkr. Samhällsbyggnadsnämnden (den skattefinansierade delen) visar en negativ prognos på - 3,9 Mkr och Kultur- och fritidsnämnden - 0,2 Mkr. Samhällsbyggnadsnämndens negativa prognos beror på extra engångssatsningar som beviljats till följd av kommunens totala
goda prognostiserade resultat.
Prognosen ger en nettokostnadsandel på 93,0 % vilket mer än väl kan inrymmas under begreppet för god ekonomisk hushållning och är lägre än tidigare år.
Investeringar
Investeringsutgifterna t o m augusti är 138,5 Mkr. Prognosen visar att 329,9 Mkr av årets investeringsram på
461,2 Mkr kommer att nyttjas och således beräknas cirka 131,3 Mkr att inte ianspråktagas. Orsaken är främst att
vissa investeringsprojekt är försenade och att vissa inte kommer att kunna startas i år. De största investeringarna
som utförts under året är ny- och ombyggnad av skolor och förskolor på 42,3 Mkr, nya boenden inom funktionshinder på 32,3 Mkr samt investeringar inom årsanslaget hos VA som uppgår till 20,8 Mkr.

3.2.3 Händelser av väsentlig betydelse
Ale kommun och Covid-19
Pandemin till följd av Covid-19 har haft fortsatt påverkan på kommunen under perioden. Rent ekonomiskt räknar dock inte kommunen med några negativa konsekvenser under 2021 där staten gett ersättning för sjuklönekostnader samt även annan kompensation så som Skolmiljarden.
Förändrade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
Ansvarsförbindelse såväl som pensionsavsättning har i kommunen samt Sverige i stort ökat till följd av nya riktlinjer för beräkning av pensionsskulden som kom i april. I de nya riktlinjerna har livslängdsantagande aktualiserats. Årets ansvarsförbindelse ökade till följd med 2,7 % vilket motsvarar 13,3 Mkr inkl. löneskatt. Pensionsavsättningen ökade med 6,2 % motsvarande 11,1 Mkr inkl. löneskatt. Ansvarsförbindelsen påverkar balansen enligt
fullfondsmodellen där soliditeten minskar (med ca 0,2 procentenheter) till följd av de nya riktlinjerna.
För kommuner i Sverige i snitt ökade ansvarsförbindelsen med 3,1 % samt avsättningen med 5,4 %.
Bidrag till statlig infrastruktur
Då kommunen med stor sannolikhet kommer att behöva stå för medfinansiering av Trafikverkets cirkulationsplats vid Norra Kilandavägen planeras uppbokning göras till årsbokslutet av försiktighetsprincip. Beloppet beräknas uppgå till ca 10 Mkr och finns medräknat i årsprognosen.
Organisationsförändring i kommunen
Claes-Anders Bengtsson har tagit över ordförandeposten i kommunfullmäktige efter Jan Skog.
I mars 2021 bytte omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden namn till socialnämnden. Det nya namnet på nämnden
beskriver bättre myndighetens roll och verksamhetsområde. Dessutom benämner de flesta andra kommuner
motsvarande nämnd på samma sätt. Även sektorn har bytt namn och heter nu sektor socialtjänst.
Mellan delår och årsbokslut 2020 genomfördes flertalet omorganiseringar som resulterade i att sektor kommunstyrelsen fick fyra avdelningar: Ekonomiavdelning, HR-avdelning, Kansli- och säkerhetsavdelning och Strategioch uppföljningsavdelning. Att MEX numer tillhör sektor Samhällsbyggnad och IT sektor Service. Sektor Sam-
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hällsbyggnad gjorde en omorganisation inom verksamhet Teknik, bildade verksamhet Plan- och myndighet samt
startade upp en enhet vid namn stöd- och utvecklingsstab. Sektor Service delades upp sig i tre verksamheter i
stället för två; verksamhet fastighet, verksamhet sektorstab service och kostverksamheten.
Införande av nytt ekonomisystem
Kommunens nuvarande ekonomisystem Visma byts till årsskiftet ut mot ett mer användarvänligt och modernt
system, Unit4 ERP. Arbete med införande av nytt system har pågått under året och intensifieras under hösten
för att vara klart i november. Skarpt börjar systemet användas efter årsskiftet 2022, vilket innebär att i en övergångsperiod körs dubbla system. Detta kommer infalla under årsbokslutsarbetet.

3.2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravet är ett minimikrav och kravet i kommunallagen på god ekonomisk hushållning sträcker sig längre.
Det är inte bara det ekonomiska resultatet i resultaträkningen som ska uppfyllas utan värdet på kommunens tillgångar ska bevaras, resursinsatser i förhållande till utförda prestationer ska mätas och kvaliteten på verksamheten
värderas.
Ale kommun som helhet lägger i sin vision stor vikt vid en god ekonomisk hushållning. Kommunens snabba
tillväxttakt de kommande åren kommer dock att utmana nu gällande finansiella mål.
Helhetsbedömningen är att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning då alla de finansiella målen
uppfyllts med god marginal, förutom ett, tillsammans med att flertalet av de verksamhetsknutna målen når upp
till uppsatta målvärden eller visar en positiv utveckling gentemot föregående år. Det är framför allt den positiva
utvecklingen och förflyttningen som är viktig och påvisar att kommunen är på rätt väg. Kommunens snabba
tillväxttakt de kommande åren kommer dock att utmana målet för självfinansieringsgrad av investeringar enligt
nedan.
Finansiella mål:
Från 2020 års budget har kommunen antagit nya finansiella mål som en del i God ekonomisk hushållning.
•
•

•

Nettokostnadsandelen ska vara högst 96 % över tid vilket periodens resultat som ger en nettokostnadsandel på 90,0 % (91,5 %) understiger med råge. Årsprognosen ger ett resultat motsvarande nettokostnadsandel på 93,0 % och bidrar väl till det långsiktiga målet på max 96 %.
Självfinansieringsgraden av investeringar ska i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod med 2016
som startår 2020 uppgå till minst 70 %. I prognosen för årsbokslut 2021 uppgår självfinansieringsgraden
av investeringar till 78,8 % och för perioden 2017–2021 till 79,5 % vilket visar att kommunen har en solid och god ekonomi i nuläget. För att kunna analysera utfallet enligt målets definition där självfinansieringsgrader ska följas i genomsnitt under en åttaårsperiod med i detta fall 2017 som startår behöver även
prognostiserade investeringar, avskrivningar och resultat för 2022 till och med 2024 tas med i beräkningen. Under den framtida perioden beräknas investeringar inom den skattefinansierade verksamheten göras på nästan 1,6 miljarder vilket drar ner självfinansieringsgraden och den prognostiseras då hamna på
55,6 % för perioden 2017–2024. För den skattefinansierade verksamheten, där investeringar och avskrivningar för affärsverksamhet exkluderas, prognostiseras periodens självfinansieringsgrad att uppgå
till 90,4 %. Ser en på självfinansieringsgraden för perioden 2017–2021 prognostiseras den uppgå till
87,6 % vilket med god marginal hamnar inom det finansiella målet. Självfinansieringsgraden för perioden
2017–2024 hamnar på 59,8 % det vill säga långt under målvärdet. Det innebär att kommunen inte når
upp till det uppsatta finansiella målet utifrån hur det är definierat. De slutsatser en kan göra utifrån ovan
nämnda nyckeltal är att kommunen med den höga investeringsnivå som ligger i planerna kommande år
inte kommer kunna finansiera dessa med den andel egna medel som är önskvärt. För att nå målet behöver överskotten respektive år vara omkring 11 % eller ca 230 Mkr i stället för nuvarande 4 % vilket inte
kan anses rimligt. Den höga investeringsnivån är ett resultat av att Ale kommun befolkningsmässigt
växer kraftigt och behovet av förskolor, skolor, LSS-boende med mera är hög. Befolkningsökningen i sig
medför också ökade skatteintäkter vilket är bra. Kommunens snabba tillväxttakt de kommande åren
kommer dock att utmana nu gällande finansiella mål.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska öka med en procent årligen på lång sikt.
Fullfondsmodellen visar på en soliditet inklusive ansvarsförbindelse på 33,0 % i perioden vilket innebär
en ökning med 4,2 procentenheter från förra året samma period då soliditeten uppgick till 28,8 %.
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•

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ska på lång sikt öka. Kommunens soliditet ska vara positiv
och inte minska fler än två år i rad. Periodens soliditet uppgick till 54,6 % en ökning på 0,8 procentenheter från förra året då soliditeten i perioden uppgick till 53,8 %.

Definitioner
Nettokostnadsandel: Nyckeltalet mäter årets nettokostnader i relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Målsättningen är att nettokostnaden ska vara 96 procent. Det innebär omvänt
uttryckt att summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska vara 4 procent högre än kostnaderna. Det finns ett direkt samband mellan kommunens resultat och finansiering av investeringar.
Självfinansieringsgrad av investeringar: Nyckeltalet beskriver hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras av egna medel. Det tas fram genom att dividera årets resultat (plus avskrivningar) med nettoinvesteringarna.
Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent. De närmaste åren
kommer det inte vara möjligt att uppnå detta mål, p.g.a. den höga investeringsnivån med anledning av att kommunen växer. Målet är därför satt till 70 procent.
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen: Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Nyckeltalet mäter kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Målsättningen för kommunen är att förändringen ska vara positiv.
Låneskuld och likviditet
Den långfristiga externa låneskulden ligger på samma nivå som föregående år i samma period, 395 Mkr. Ett lån
på 100 Mkr förfaller i november där minst samma belopp kommer tas upp i nytt lån. Större delen av låneportföljen har för närvarande en fast låg ränta och snitträntan de senaste 12 månaderna är 0,34 %. Kommunens likviditet är god och uppgick till 211,5 Mkr den 31 augusti 2021. Likviditeten har under lång tid varit god och därav har
beslut tagits om att avsluta checkkrediten om 30 Mkr och spara kostnader om ca 120 tkr per år. Krediten avslutas
i september.
Utdelningar och borgensavgift
Från Kommuninvest har Ale kommun erhållit 623 tkr (909 tkr) i överskottsutdelning. AB Alebyggen har lämnat
utdelning till Ale kommun om 22 tkr (0 tkr samma period föregående år). AB Alebyggen har betalat en borgensavgift till kommunen på 1,4 Mkr (944 tkr).
Pensionsskuld
Pensionsskulden har värderats enligt pensionsavtalet KAP-KL och redovisas enligt den blandade modellen. En
ny pensionsprognos har tagits fram av KPA i samband med delårsbokslutet. Pensionsskulden har för perioden
ökat med 24,6 Mkr.
Pensionsförmåner intjänade före 1998 samt ej utfallna visstidspensioner redovisas som en ansvarsförbindelse och
beräknas inklusive löneskatt uppgå till 514,5 Mkr den 31 augusti 2021. Detta är en minskning sedan årsbokslutet
2020 med 8,0 Mkr.
Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden för AB Alebyggen har ökat med 250,8 Mkr under året och uppgår nu till
767,8 Mkr. AB Alebyggen har ökat sin upplåning kraftigt under året med anledning av flera pågående större
byggprojekt.
Ale kommun har tecknat solidarisk borgen för Kommuninvests verksamhet. Enligt åtagandebesked från Kommuninvest per 2021-06-30 är Ale kommuns andel av bolagets skulder/åtaganden 1 428,4 Mkr medan andelen av
tillgångarna är 1 470,0 Mkr.
Exploatering
Kommunen binder ca 26,0 Mkr netto i olika exploateringsobjekt och det förekommer både in- och utbetalningar
för dessa fastigheter. Under perioden januari till augusti är nettoförändringen - 0,6 Mkr. Förändringen består
främst av inbetalningar på Vallmovägen på 3,2 Mkr samt utbetalningar på Kärrvägen på 1,5 Mkr, Kronogården
1,2 Mkr samt Nödinge detaljplan 1 på 1,0 Mkr.
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3.2.5 Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om
kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre
påföljande åren. Ale kommun har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet. Det finns således inte något
underskott att återställa.
Delårsresultatet per 2021-08-31 uppfyller balanskravet:
Periodens resultat 135,9 Mkr
Avgår reavinster 0,0 Mkr
Balanskravsresultat 135,9 Mkr
Prognos balanskrav:
Prognos för helårsresultatet 140,8 Mkr
Avgår reavinster 0,0 Mkr
Balanskravsresultat helår 140,8 Mkr
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att Ale kommun ska ha en resultatutjämningsreserv (RUR) och att
det för Ale kommun maximala beloppet på 93,5 Mkr för retroaktiv avsättning 2010–2012 skulle reserveras inom
det egna kapitalet. I 2013 års bokslut avsattes sedan ytterligare 6,5 Mkr. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 100 Mkr, vilket är det maximala belopp som Ale kommuns RUR ska få uppgå till enligt kommunfullmäktiges beslut. Medel från resultatutjämningsreserven får endast ianspråktas för att täcka ett kommuntotalt underskott som uppstår/uppstått till följd av att skatteintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag understiger en
ökning på 2,5 % det aktuella året. Det är således inte aktuellt att ianspråkta någon del av resultatutjämningsreserven eftersom kommunen totalt visar ett positivt resultat. Även om kommunen hade haft ett negativt resultat
skulle ökningen av skatteintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag som för 2020 uppgår till 4,1 % inte
medgivit att RUR hade fått ianspråktas.

3.2.6 Den kommunala koncernen
Kommunkoncernens resultat
Det sammanlagda resultatet för kommunkoncernen uppgår per den 31 augusti 2021 till 161,9 Mkr (129,9 Mkr).
Det är 32 Mkr högre än för samma period 2020, till följd av kommunens och Alebyggens goda och ökade resultat. Bolagens resultat har justerats med beräknad skatt.
Kommunkoncernens samlade negativa finansnetto uppgår till -3,9 Mkr, jämfört med -5,1 Mkr för samma period
föregående år. Förbättringen beror främst på minskad räntekostnad på pensionsskulden.
I likviditeten avläses den kortfristiga betalningsberedskapen. De kortfristiga skulderna uppgår till 376,9 Mkr,
medan de likvida medlen tillsammans med kortfristiga fordringar uppgår till 389,4 Mkr. Det ger en likviditet på
103 % vilket är betydligt bättre än vid senaste samma period förra året (0,78). Den förbättrade likviditeten beror
främst på erhållna extra generella statsbidrag till kommunen. Koncernkontot disponerar också en checkkredit
med en limit på 30 Mkr. Checkkrediten kommer avslutas till årsbokslutet då den inte anses behövas i nuläget
såväl som de kommande åren och därav medföra en onödig kostnad. Vid eventuellt framtida behov finns möjlighet att snabbt teckna en checkkredit.
Det egna kapitalet för kommunkoncernen uppgår till 1 770,7 Mkr (1 587,9 Mkr).
Den långfristiga betalningsförmågan avläses i soliditeten, som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats
med egna medel. Den sammanlagda soliditeten för kommunkoncernen uppgår till 48,8 % (50,4 %). Långfristiga
låneskulder har ökat markant från föregående år samma period 263,0 Mkr och uppgår nu till 1 238,5 Mkr. AB
Alebyggens låneskuld har ökat med 257,8 Mkr.
Kommunen är beroende av att AB Alebyggen har en god ekonomisk stabilitet. Förutom sitt ägarskap har kommunen också ett stort borgensengagemang. När kommunens kreditvärdighet bedöms, avläses kommunens totala
åtaganden. Kreditvärdigheten har betydelse för möjligheterna att ta upp nya lån samt dess villkor.
AB Alebyggen
AB Alebyggen ägs till 100 % av Ale kommun och dess kärnverksamhet är bostadsförvaltning. Bolaget redovisar
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ett delårsresultat efter finansiella poster på 30,7 Mkr (23,1 Mkr). Resultatet är en budgetavvikelse på 10,3 Mkr
(5,1 Mkr). Efter skatteberäkning uppskattas resultatet i den sammanställda redovisningen till 24,4 Mkr
(18,1 Mkr.)
Alebyggens positiva delårsresultat förklaras av att de löpande reparationskostnaderna inte kommit upp i budgeterat värde, mycket på grund av Covid-19 då det tidigt i pandemin beslutades att inte utföra annat än akuta åtgärder
inne i lägenheterna. Det förhållningssättet har vidhållits under 2021. Det planerade underhållet har inte kommit
upp i budgeterad nivå men åtgärder pågår och fler tillkommer under hösten. Inte heller avskrivningarna har
kommit upp i budgeterat värde då en del av byggprojekten inte är slutförda och därmed inte aktiverade ännu.
I husbeståndet i Nol ROT-renoveras byggnaderna etappvis tills hela området är färdigställt. Det har byggts 2 nya
hus angränsande till beståndet i Nol, med 58 lägenheter, vilka stod färdiga våren 2021. Ytterligare 3 hus har påbörjats vilka ersätter de rivna byggnaderna på Folketshusvägen 10 och 12 samt Mossvägen 1. Även de ska innehålla 29 lägenheter vardera. Inflyttning i dessa sker våren och hösten 2022.
På Södra Klöverstigen har ROT-renovering inletts med en första etapp där samtliga boende evakuerades till följd
av restriktioner kopplade till Covid-19. Efter lättnader i restriktionerna kommer etapp 2 att genomföras med
kvarboende hyresgäster och i ökad takt.
På Änggatan i Älvängen pågår byggnationen av 78 lägenheter, varav den mindre fastigheten hyrs ut som Trygghetsboende för +65 år. Fastigheten kommer innehålla gemensamhetslokal där de boende kan skapa egna möten
och aktiviteter.
Skå-dal 31:3 AB
Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolaget äger enbart Bohus Centrum och förvärvades 1 april 2009. Bolaget redovisar för perioden ett resultat på - 0,2 Mkr (0,1 Mkr). Budget för perioden är - 0,6 Mkr (- 0,3 Mkr). Resultatet ingår i den sammanställda redovisningen med - 0,2 Mkr (0,1 Mkr).
Ale Utveckling AB
Bolaget är fr o m år 2009 vilande.
En väg efter rätt Tanke AB
Kommunen förvärvade i oktober 2015 bolaget En väg efter rätt Tanke AB till ett värde av 8,1 Mkr som ett led i
strategiskt markförvärv. De i bolaget ingående fastigheterna planerades att överlåtas från bolaget till kommunen.
Fastigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale torg och kommer så småningom att behöva tas i anspråk för utveckling av Nödinge centrum. Under tiden ämnas fastigheterna hyras ut. Tidigare fanns en byggnad
som revs på grund utav sitt dåliga skick. Kvar som hyresgäst på fastigheten finns Preems bensinmack. Med anledning av minskade hyresintäkter gjordes en ny fastighetsvärdering år 2019 och kommunen gjorde en nedskrivning av värdet på aktierna med 4,2 Mkr.
Bolaget redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,1 Mkr (-0,7 Mkr). Det negativa resultatet från 2020 beror
främst på de uppkomna kostnaderna för rivningen av byggnaden på fastigheten.
Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
Förbundet är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälvs kommuner. Ale
kommuns andel av förbundet uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns andel uppgår till 60 %. Räddningstjänstförbundet redovisar ett positivt resultat på 4,3 Mkr (4,9 Mkr) för perioden. Budgeterat resultat är noll. Ale kommuns andel av resultatet är 1,7 Mkr (2,0 Mkr), vilket ingår i den sammanställda redovisningen. Ale kommuns
driftbidrag 2021 (t o m aug) till förbundet var 22,2 Mkr (20,7 Mkr) medan Kungälvs kommuns driftbidrag var
32,7 Mkr (31,1 Mkr).
Det positiva resultatet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat för förbrukningsmaterial och arbetskläder, men också lägre hyresökning än förväntat i kombination med att alla installationer inte har gjorts. Personalkostnader understiger budget på grund av främst långtidsfrånvaro hos anställda, där frånvaron har kunnat täckas
upp av befintlig personal på grund av pandemins begränsningar i arbetsuppgifter. Även avskrivningarna är lägre
på grund av att förbundet har sparat in på vissa investeringar samt långa leveranstider påverkar andra.
Totalt sett förväntas förbundet göra ett överskott på 1,6 Mkr för helåret 2021. Främst till följd av lägre personalkostnader samt avskrivningar.
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Övriga
Ale kommun har ett flertal samägda företag där kommunen saknar betydande inflytande. Dessa ingår inte i den s
k kommunkoncernen i delårsrapporten utan finns endast med som aktie- eller andelsvärde.
Den kommunala koncernen
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3.2.7 Väsentliga personalförhållanden
Antal tillsvidareanställda i kommunen har ökat med 77 personer från 2 221 till 2 298 en ökning med 3,4 %. Även
lönekostnaderna har ökat med 3,4 %. Sysselsättningsgraden har ökat i kommunen med totalt 1 %. Andelen heltidsanställda män ligger kvar på likvärdig nivå medan kvinnors sysselsättningsgrad ökat.
Personalomsättningen i kommunen har under perioden jan-dec ökat något i jämförelse med föregående år 2021
är den 9,9 % och 2020 var den 9,1 %. Mellan sektorerna är det relativ stor skillnad i personalomsättning under
perioden och de mindre sektorerna har en personalomsättning som är närmare 5–10 % högre än de stora sektorerna inom socialtjänst och utbildning. Delvis kan detta förklaras utifrån att personalomsättningen har högre
genomslag i en mindre sektor än i de stora.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat från 8,3 % till 8,0 %. Sjukfrånvaron har minskat för kvinnor från 9,0 % till 8,9 % och
för män har den minskat från 5,6 % till 4,3 %. Det är främst korttidsfrånvaron som har minskat. Långtidsfrånvaron har i stället ökat med 0,3 %, HR-avdelningen jobbar med att kartlägga mönster och orsak till ohälsotalen.

3.2.8 Förväntad utveckling

3.3 Ekonomisk sammanställning
Resultaträkning
Mkr

Not

Kommunen
2020-08-31

Kommunkoncernen
2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Verksamhetens intäkter

1

262,4

272,4

372,9

383,6

Verksamhetens kostnader

2

-1 369,0

-1 409,7

-1 437,8

-1 472,4

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

-71,6

-78,2

-91,5

-97,9

-1 178,2

-1 215,4

-1 156,4

-1 186,8

Skatteintäkter

4

1 022,0

1 084,2

1 022,0

1 084,2

Generella statsbidrag och utjämning

5

270,5

269,3

270,5

269,3

Verksamhetens resultat

114,3

138,0

136,1

166,7

Finansiella intäkter

6

1,9

2,1

1,0

0,7

Finansiella kostnader

7

-4,7

-3,3

-6,1

-4,6

Avgår resultat för affärsverksamheten

8

-1,1

-0,9

-1,1

-0,9

110,4

135,9

129,9

161,9

110,4

135,9

129,9

161,9

91,5%

90,0%

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
Nettokostnadsandel inkl. finansnetto
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Kassaflödesanalys
Mkr

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat

110,4

135,9

129,9

161,9

Justering för av- och nedskrivningar

71,6

78,2

91,5

98,2

Justering för gjorda avsättningar

17,7

24,5

15,2

18,0

3,6

0,2

3,5

0,2

203,3

238,7

240,1

278,2

27,2

-21,0

27,2

-14,3

Justering för realisationsvinster/förluster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökn/minskn av förråd, varulager, pågående arbeten

-4,7

-2,6

-4,7

-2,6

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-44,7

1,6

-33,5

-44,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

181,1

216,7

229,1

217,3

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

-161,5

-137,4

-313,4

-302,3

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-2,9

-1,1

-2,9

-1,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,7

0,0

0,8

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

0,0

-163,7

-138,5

-315,5

-303,4

80,0

80,0

182,8

445,0

-45,0

-30,0

-45,0

-144,3

6,1

0,7

6,8

-86,9

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av lån
Ökning/minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,4

-2,5

0,6

-1,5

41,5

48,2

145,2

212,4

-2,2

0,1

-2,2

0,1

Bidrag till infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Periodens kassaflöde

58,9

267,6

56,6

126,4

Likvida medel vid årets början

153,5

148,1

154,8

149,5

Likvida medel vid periodens slut

210,2

274,5

211,4

275,9

56,7

126,5

56,6

126,4

Förändring likvida medel
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Balansräkning
Mkr

Not

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

9

10,2

8,8

10,2

8,8

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

1 652,3

1 789,8

2 416,6

2 634,6

- Maskiner, fordon och inventarier

11

105,6

109,7

124,5

127,6

-

-

250,6

406,6

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

- Pågående ny- och ombyggnader
Finansiella anläggningstillgångar

12

47,2

46,5

26,2

25,4

Bidrag till infrastruktur

13

3,0

2,9

3,0

2,9

1 818,3

1 957,6

2 831,1

3 205,8

28,5

32,5

28,5

32,5

2,6

2,8

2,6

2,8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

14

Varulager VA
Övriga kortfristiga fordringar

15

74,5

110,2

76,8

113,6

Likvida medel

16

210,2

274,5

211,4

275,9

Summa omsättningstillgångar

315,8

420,1

319,3

424,8

2 134,1

2 377,7

3 150,4

3 630,6

Årets resultat

110,4

135,9

129,9

161,9

Resultatutjämningsreserv

100,0

100,0

100,0

100,0

15,4

-

15,4

-

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

17

Justerat eget kapital *
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

921,3

1 062,3

1 342,6

1 508,8

1 147,1

1 298,2

1 587,9

1 770,7

173,6

203,4

176,3

207,0

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Avsättning för återställande av deponi

5,2

5,0

5,2

5,0

Avsättning för bidrag statlig infrastruktur

18

4,8

4,6

4,8

4,6

Investeringsfond VA

19

20,7

20,6

20,7

20,6

-

-

8,5

7,3

204,3

233,6

215,5

244,5

Uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

20

446,0

456,5

975,5

1 238,5

Kortfristiga skulder

21

336,7

389,4

371,5

376,9

Summa skulder
S:a eget kapital, avsättningar o skulder
Ställda panter (fastighetsinteckningar)
Ansvars- och borgensförbindelser

22

Pensionsförpliktelser som ej tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna (inkl. löneskatt)
Soliditet

782,7

845,9

1 347,0

1 615,4

2 134,1

2 377,7

3 150,4

3 630,6

-

-

520,8

772,6

4,1

5,1

531,9

514,5

531,9

514,5

53,8%

54,6%

50,4%

48,8%

* Tidigare inkomster från gatukostnadsersättningar.
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3.4 Notförteckning
Not 1
Mkr
Verksamhetens intäkter

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

9,5

10,2

9,5

10,2

Taxor, avgifter och ersättningar

98,2

106,8

90,2

97,8

Hyror och arrenden

25,8

26,1

146,1

148,0

Bidrag och ersättningar från staten *

90,6

96,0

90,6

96,0

2,3

3,2

2,3

3,2

Försäljningsintäkter

Övriga bidrag
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster

27,6

30,0

25,7

27,8

Exploateringsintäkter

8,1

0,1

8,1

0,1

Realisationsvinster

0,3

0,0

0,4

0,4

262,4

272,4

372,9

383,6

* Jämförelsestörande poster:
År 2021 har kommunen erhållit 10,7 Mkr (7,2 Mkr i perioden) avseende Äldreomsorgslyftet. Motsvarande belopp fanns inte 2020.
Not 2
Mkr
Verksamhetens kostnader
Inköp anläggn.-/underhållsmat.
Inköp vatten/el för distribution

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

3,0

4,6

5,0

6,5

5,5

6,9

5,5

6,9

35,0

37,7

35,0

37,7

Köp av verksamheter och entrepr.

254,2

269,4

234,0

248,2

Personalkostnader *

886,7

923,1

916,1

948,9

Lokal- och fastighetskostnader

75,6

74,3

72,5

71,0

Försäkringar, skatter och avg.

17,4

12,9

32,1

27,4

Övriga verksamhetskostnader

79,6

80,7

120,6

120,7

Kostnad för sålda exploateringar

11,9

0,0

11,9

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

-

-

5,0

5,0

1 369,0

1 409,7

1 437,8

1 472,4

Bidrag och transfereringar

Realisationsförluster
Skattekostnad

Personalkostnader
* Personalkostnader

2020-08-31

2021-08-31

Löner och arvoden

619,5

640,5

Sociala avgifter

191,7

196,2

(+2,4%)

73,5

84,8

(+15,4%)

2,1

1,7

(-20,2%)

886,7

923,1

(+4,1%)

Pensionskostnader och löneskatt
Övriga personalkostnader
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(+3,4%)

Not 3
Mkr
Avskrivningar

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Byggnader och tekn. anläggn.

53,6

59,3

70,6

76,7

Maskiner, fordon och inventarier

15,2

16,6

18,1

19,0

2,8

2,3

2,8

2,3

71,6

78,2

91,5

98,0

Immateriella anläggn tillgångar

Not 4
Mkr
Skatteintäkter
Prel. skatteinbet. under året
Prognos slutavräkning
Differens slutlig taxering och redov skatteintäkt för föreg. år

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

1 036,3

1 062,0

1 036,3

1 062,0

-6,6

6,2

-6,6

6,2

-7,7

16,0

-7,7

16,0

1 022,0

1 084,2

1 022,0

1 084,2

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

162,4

161,5

162,4

161,5

Not 5
Mkr
Generella statsbidrag/ utjämningsbidrag
Inkomstutjämning

Kommunen

Kommunkoncernen

Kostnadsutjämning

-7,1

0,3

-7,1

0,3

Regleringsavgift/bidrag

21,3

63,0

21,3

63,0

Bidrag för LSS-utjämning

1,0

2,9

1,0

2,9

Införandebidrag

9,3

0,2

9,3

0,2

Stöd p.g.a. flyktingsituationen

3,1

-

3,1

-

Stöd för att stärka välfärden

10,6

-

10,6

-

Stöd med anledning av Covid-19

27,3

1,1

27,3

1,1

3,6

-

3,6

-

Stöd för periodiseringsfond
Fastighetsavgift

39,0

40,4

39,0

40,4

270,5

269,3

270,5

269,3

Not 6
Mkr
Finansiella intäkter

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Ränteintäkter

0,1

0,1

0,1

0,1

Borgensprovisioner

0,9

1,4

-

-

Utdelning

0,9

0,6

0,9

0,6

Övriga finansiella intäkter

-

-

-

-

1,9

2,1

1,0

0,7

Not 7
Mkr
Finansiella kostnader

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Räntekostnader

-0,9

-0,9

-2,3

-2,2

Ränta på pensionsskuld

-3,8

-2,4

-3,8

-2,4

-

-

-

-

-4,7

-3,3

-6,1

-4,6

Övriga finansiella kostnader
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Not 8
Mkr
Avgår resultat för affärsverksamheten
Avgår resultat VA
Avgår resultat Renhållning

Kommunen

Kommunen och dess bolag

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

-2,2

0,2

-2,2

0,2

1,1

-1,2

1,1

-1,2

-1,1

-0,9

-1,1

-0,9

Avser främst IT-licenser med en avskrivningstid på 3–5 år. Ett undantag är fastighetssystemet med en avskrivningstid på 10 år, vilket är den beräknade livslängden.
Not 9
Mkr

Kommunen

Kommunkoncernen

Immateriella anläggningstillgångar

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Immateriella anläggningstillgångar

10,2

8,8

10,2

10,2

Genomsnittlig avskrivningstid

5 år

5 år

5 år

5 år

Not 10
Mkr
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Mark

Kommunen
2020-08-31

Kommunkoncernen
2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

157,0

165,8

216,1

228,2

1 085,4

1 152,4

1 086,2

1 152,4

Fastigheter för affärsverksamhet

190,3

231,0

894,7

1 013,4

Publika fastigheter

218,6

239,7

218,6

239,7

Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för annan verksamhet

Genomsnittlig avskrivningstid

1,0

1,0

1,0

1,0

1 652,3

1 789,8

2 416,6

2 634,6

25 år

25 år

30 år

30 år

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

1,7

2,5

1,9

4,5

Not 11
Mkr
Maskiner, fordon och inventarier
Maskiner
Fordon

Kommunen

Kommunkoncernen

8,6

9,6

21,1

22,1

95,3

97,6

101,5

101,0

105,6

109,7

124,5

127,6

7 år

7 år

7 år

7 år

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

Aktier

22,3

22,3

0,9

0,9

Andelar *

15,9

18,7

17,3

20,2

Långfristiga fordringar **

7,8

4,2

6,8

3,1

Bostadsrätter

1,2

1,2

1,2

1,2

47,2

46,5

26,2

25,3

Inventarier

Genomsnittlig avskrivningstid

Not 12
Mkr
Finansiella anläggningstillgångar

Kommunen

Kommunkoncernen
2021-08-31

* Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening ingår med 0,7 Mkr och avser inbetalt andelskapital år 1994
samt 13,8 Mkr som avser inbetalt andelskapital 2015 och 2,8 Mkr för 2021. Kommuninvest ekonomisk förening
beslutade 2020 om ytterligare insatsemissioner de kommande tre åren som ännu ej finns med i balansräkningen.
Ale kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2021-08-31 till 28 423 000 kr.
** Förlagslån på 3,4 Mkr löstes av Kommuninvest under 2020 efter delårsbokslutet.
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Not 13
Mkr
Bidrag till infrastruktur

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

3,0

2,9

3,0

2,9

3,0

2,9

3,0

2,9

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Bostadsområden

10,8

13,0

10,8

13,0

Verksamhetsområden

17,7

19,5

17,7

19,5

28,5

32,5

28,5

32,5

Medfinansiering statlig infrastruktur - Trafikverket
GC-väg Starrkärrsvägen - Prästalund

Not 14
Mkr
Exploateringsfastigheter

Kommunen

Kommunkoncernen

Projekt med negativa saldon redovisas som förutbetalda intäkter under "Kortfristiga skulder".
Not 15
Mkr
Övriga kortfristiga fordringar

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Kundfordringar

7,8

11,7

7,4

11,4

Övriga fordringar

1,0

0,7

1,2

1,6

-

-

0,1

0,1

Skattekonto

4,1

0,6

4,9

12,8

Fordran mervärdeskatt

3,0

3,8

3,1

3,9

Uppl int i aff verks RH

0,9

0,0

0,9

0,0

-

41,5

-

41,5

57,7

51,8

59,2

42,3

74,5

110,2

76,8

113,6

Skattefordringar

Upplupna skatteintäkter
Förutbet kostn/upplupna int

Not 16
Mkr
Likvida medel

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

210,2

274,3

211,4

275,7

Bank *
Plusgiro

* - varav förmedlade medel

0,0

0,2

0,0

0,2

210,2

274,5

211,4

275,9

0,1

0,0

0,1

0,0

Beviljad checkkredit för koncernkontot är 30 Mkr.
Koncernkontots saldo uppgår 2021-08-31 till 274,2 Mkr.
Kommunens behållning av koncernkontot är 211,2 Mkr.
AB Alebyggen har en behållning på 61,0 Mkr.
Skå-dal 31:3 AB har en behållning på 1,8 Mkr
Ale Utveckling AB (vilande) har en behållning på 0,2 Mkr.
En väg efter rätt Tanke AB har en behållning på 0,1 Mkr.
Kreditinstitut är Swedbank AB.
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Not 17
Mkr
Eget kapital
Ingående balans

Kommunen
2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

1 021,3 *

1 162,3

1 442,6

1 608,8

Justerad ingående balans **
Årets resultat

Kommunkoncernen

2020-08-31

15,4

-

15,4

-

110,4

135,9

129,9

161,9

1 147,1

1 298,2

1 587,9

1 770,7

* Varav 107,9 Mkr är reserverade för framtida pensionskostnader, 7,6 Mkr är avsatta till utvecklingsfond och
100 Mkr är avsatta till resultatutjämningsreserv (RUR).
** Justerad ingående balans avser inkomster från gatukostnadsersättningar från tidigare år.
Not 18
Mkr
Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Bidrag för E20 år 2020–2025

2,5

2,3

2,5

2,3

Bidrag för GC-väg vid Alingsåsvägen

2,3

2,3

2,3

2,3

4,8

4,6

4,8

4,6

Not 19
Mkr
Investeringsfond VA
Ingående balans

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

20,7

20,7

20,7

20,7

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

20,7

20,6

20,7

20,6

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

395,0

395,0

910,0

1 162,8

50,7

61,5

50,7

50,7

-*

-

-*

-

-

-

14,5

14,2

445,7

456,5

975,2

1 238,5

Avsättn för investering
Avskrivn av investering

Not 20
Mkr
Långfristiga skulder
Lån
Skuld anslutningsavgifter VA
Skuld gatukostnadsersättning
Övriga långfristiga skulder

Kommunen

Kommunkoncernen

* Skuld för gatukostnadsersättning har tagits bort efter förtydligande i rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Gatukostnadsersättningar intäktsförs i stället direkt vid gatuanläggningens färdigställande. Tidigare års skuldförda ersättningar har justerats genom ökning av eget kapital. Förändringen fullföljdes vid årsbokslut 2020, siffror för delår 2020 har här justerats.
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Not 21
Mkr
Kortfristiga skulder

Kommunen

Kommunkoncernen

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Leverantörsskulder

31,0

29,1

62,5

49,7

Personalens skatter

20,7

21,6

21,6

22,5

Uppl pens kostn ind del

38,8

38,8

39,3

39,4

Semester- o ö-tidsskuld

76,0

83,1

77,6

85,3

Upplupna löner

18,2

11,2

19,5

12,4

Upplupna arbetsgivaravg

25,4

25,5

27,0

27,3

2,2

1,0

2,2

1,0

-

3,8

-

3,8

Förutbet int fr VA
Förutbet int fr Renhålln
Saldo koncernkonto
- AB Alebyggen

27,9

61,0

-

-

- Skå-dal 31:3

1,0

1,8

-

-

- Ale Utveckling AB

0,2

0,2

-

-

- En väg efter rätt Tanke AB

0,4

0,1

-

-

Skuld mervärdeskatt

-

-

0,6

0,4

Skatteskulder

-

-

2,0

0,4

Förutbetalda skatteintäkter

4,9

-

5,0

-

Förutbet intäkter Expl fast

4,8

6,5

4,8

6,5

82,9

104,0

102,2

125,7

2,3

1,9

7,2

2,7

336,7

389,4

371,5

376,9

Uppl. kostn/förutbet int
Övriga kortfristiga skulder

Not 22
Ale kommun har i april 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som per 2021-08-31
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ale kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse,
kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387
kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Ale kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick
till 1 428 367 326 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 470 023 342 kronor.
Ale kommun hade 2021-08-31 en kreditlimit hos Nordea på 25 Mkr för leasing av personbilar varav 19,6 Mkr
har utnyttjats.
Not 23
Kommunens redovisning
Redovisningen är anpassad till bestämmelserna i Lagen (218:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna redovisa i enlighet med god redovisningssed. Kommunen tillämpar i möjligaste mån de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning
(RKR). Se dock undantag under exploateringstillgångar nedan.
Anläggningstillgångar och kapitalkostnader
Värdering av anläggningstillgångar sker till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Anskaffningsvärdet

Delårsbokslut 2 - 2021, Ale kommun (KF)

34(58)

innefattar investeringsutgiften minskat med eventuella investeringsbidrag. Avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet. Linjär avskrivning tillämpas och görs efter en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.
Ale kommun tillämpar komponentavskrivning och en beloppsgräns på 25 tkr (50 tkr t.o.m. år 2010) för aktivering av anläggningstillgångar.
Kapitalkostnader, dvs. avskrivningar och internränta beräknas enligt nominell metod. Internräntan för 2020 uppgick till 1,5 %.
Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar. Årlig avskrivning sker inte och nedskrivningar sker
om det verkliga värdet är lägre än anskaffningsvärdet. Enligt Rådet för kommunal redovisning bör resultatavräkning ske i takt med försäljning av tomter/områden. Ale kommun tillämpar dock försiktighetsprincipen och resultatavräkning sker vid inkomster där motsvarande förväntade utgifter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta är
oftast möjligt först i slutskedet av exploateringsprojektet.
2013-05-14 antog kommunstyrelsen dokumentet "Exploateringsprocessen i Ale kommun" som beskriver Ale
kommuns rutiner för exploateringsprocessen. Som en följd därav beräknas och belastas aktiva exploateringsprojekt fr.o.m. 2013-07-01 i förekommande fall med intern kostnadsränta (0,0 % år 2021).
Likvida medel
Koncernens tillgångar placerade på koncernkonto redovisas som likvida medel i kommunen. De kommunala
bolagens andel av koncernkontot redovisas som kortfristig skuld i kommunen.
Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998,
förutom garanti- och visstidspensioner, redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalning av sådana
förmåner redovisas bland verksamhetens kostnader.
Intjänade pensionsförmåner fr.o.m. räkenskapsåret 1998 redovisas dels som en kortfristig skuld (avgiftsbestämd
ålderspension) och dels som en avsättning (förmånsbestämd ålderspension och visstidspensioner) i balansräkningen och ingår i verksamhetens kostnader i resultaträkningen. I såväl den kortfristiga skulden som avsättningsbeloppet ingår löneskatt. Räntan redovisas som en finansiell kostnad.
De årliga premier som inbetalats till KPA (tidigare SPP) för de anställda som har en särskild försäkringslösning
för den kompletterande ålderspensionen ingår i verksamhetens kostnader. I och med den premiebetalningen
ingår inte de anställdas pensionsskuld för kompletterande ålderspension i skulden hos KPA utan är den anställdes relation till försäkringsbolaget. Beräkningen av pensionsskulden har gjorts enligt avtalet KAP-KL och är
framräknad enligt den rekommenderade modellen RIPS.
Periodisering
Fördelningen av kostnader och intäkter på korrekt redovisningsperiod sker i allt väsentligt.
Inkomster avseende anslutningsavgifter för VA har från och med år 2014 skuldförts. Anslutningsavgifterna intäktsförs i samma takt som avskrivningstiden för de utgifter som anslutningsavgifterna är avsedda att täcka.
Inkomster avseende gatukostnadsersättningar har från och med år 2015 skuldförts. Enligt nya direktiv från Rådet
för kommunal redovisning ska gatukostnadsersättningar intäktsföras när gatuanläggningen har färdigställts och
inte som förut i takt med gatuanläggningens avskrivningar. Gatukostnadsersättningarna kommer alltså fortsättningsvis att intäktsföras vid färdigställandet. De ersättningar som var skuldförda från tidigare år justerades genom
en ökning av eget kapital i årsbokslut 2020.
Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av tre delar:
Preliminära månatliga skatteinbetalningar
Prognos över redovisningsårets slutavräkning
Differens mellan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt för föregående redovisningsår.
Leasingavtal
Ale kommun leasar personbilar och datorer med en löptid på högst tre år. Kommunernas samtliga leasingavtal
klassificeras som operationella och har inte tagits upp i balansräkningen utan redovisas som hyresavtal.
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Kommunkoncernen
Redovisningen av kommunkoncernen omfattar kommunen som moderbolag och företag i vilka kommunen
direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20 %. De bolag som inte i väsentlig omfattning påverkar den
sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning har inte konsoliderats. I kommunkoncernen ingår
även räddningstjänstens verksamhet som fr.o.m. år 2013 har flyttats från kommunal verksamhet till ett kommunalförbund, Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), som delas med Kungälvs kommun.
Affärsverksamheter
Enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" som trädde i kraft 2007-01-01 ska den ekonomiska redovisningen för
VA-verksamheten särredovisas. Syftet är att tillgodose behovet av information till VA-kollektivet att de avgifter
som tas ut är riktiga. Den del av affärsverksamheternas resultat som avser taxekollektivet redovisas som förutbetalda intäkter i kommunens balansräkning.
Ale kommun redovisar en separat resultat- och balansräkning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten som en bilaga till kommunens årsredovisning. Bilagan finns att tillgå i Ale kommuns diarium.

3.5 Helårsprognos 2021
Utfall 2020

Prognos 2021

Årets resultat (Tkr)

125 577

140 800

Nettokostnadsandel

93,5 %

93,0 %

+49 577

+61 800

273 240

461 244

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

3.6 Driftsammanställning, kommunen
Budgetavvikelse
2021

Utfall aug
2020

Utfall aug
2021

Budget aug
2021

Budget
2021

Årsprognos
2021

Utbildningsnämnd

592 558

580 054

593 789

884 473

876 973

7 500

Socialnämnd

376 256

381 533

400 298

601 480

591 480

10 000

Tkr
Verksamhet

Kultur- och fritidsnämnd
Kommunstyrelsen inkl. jävsnämnd
Servicenämnd

54 869

54 750

55 624

83 525

83 725

-200

108 568

90 257

104 471

156 098

142 098

14 000

4 271

52 621

55 828

84 597

84 197

400

Samhällsbyggnadsnämnd, skatte- och internfin.

32 396

38 618

42 642

63 429

67 329

-3 900

Samhällsbyggnadsnämnd, affärsverksamhet

-1 125

-921

7

0

300

-300

2 318

2 320

2 542

3 011

2 911

100

16

6

0

0

0

0

Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revisorer
Pensionsutbet. m.m. *

181

224

813

1 224

1 224

0

20 482

29 921

19 333

29 000

39 500

-10 500

Övriga kostnader/intäkter **

2 795

-24

3 592

6 465

15 665

-9 200

Verksamhetens kostnader

1 193 586

1 229 360

1 278 940

1 913 300

1 905 400

7 900

* Pensionskostnader samt differens mellan uttaget personalomkostnadspålägg och verkliga kostnader samt förändring av upplupna lönekostnader.
** Kostnaderna år 2020 avser främst kostnader för sålda exploateringsfastigheter och utrangering av anläggningstillgångar.
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3.7 Resultaträkning
Tkr

Utfall aug
2020

Utfall aug
2021

Budget aug
2021

Budget
2021

Årsprognos
2021

Avvikelse
mot budget
2021

Verksamhetens kostnader

1 193 586

1 229 360

1 278 940

1 913 300

1 905 400

7 900

-87 032

-92 101

-99 000

-148 500

-140 400

-8 100

71 643

78 154

84 800

127 200

119 300

7 900

Nettokostnader

1 178 197

1 215 413

1 264 740

1 892 000

1 884 300

7 700

Skatteintäkter/GSB

1 292 467

1 353 461

1 320 133

1 980 200

2 025 200

45 000

Finansiella intäkter

1 958

2 073

2 000

3 000

4 000

1 000

Finansiella kostnader

-4 719

-3 273

-8 133

-12 200

-4 400

7 800

Avgår resultat för affärsverksamheten

-1 125

-921

7

0

300

300

110 384

135 928

49 267

79 000

140 800

61 800

91,5%

90,0%

96,3%

96,0%

93,0%

Avgår kapitalkostnader
Avskrivningar

Periodens resultat
Nettokostnadsandel

3.8 Investeringssammanställning, kommunen
Utfall tom 202108-31

Prognos helår
2021

Budget helår
2021

Budgetavvikelse
2021

Utbildningsnämnden

4 265

11 921

11 921

0

Socialnämnden

3 065

5 171

6 545

1 375

210

1 806

1 806

0

Tkr

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

1 768

5 450

8 150

2 700

Servicenämnden

95 293

155 134

245 484

90 350

Samhällsbyggnadsnämnd, skatte-o internfin

9 289

96 332

132 402

36 070

Samhällsbyggnadsnämnd, affärsverksamhet

24 600

54 086

54 936

850

138 490

329 900

461 244

131 345

Utfall tom 202108-31

Prognos helår
2021

Budget helår
2021

Budgetavvikelse
2021

Totalt

Tkr
Datorer, inventarier och dylikt
IT-investeringar

5 969

12 200

12 200

0

Kommunstyrelsen

937

3 950

5 150

1 200

Servicenämnden

676

1 000

1 000

0

Samhällsbyggnadsnämnden

181

1 300

1 750

450

4 265

11 921

11 921

0

0

1 000

1 000

0

3 065

5 171

6 545

1 375

3 795

3 940

3 940

0

0

200

500

300

Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Idrottsanläggningar
Jennylunds ridanläggning
Omklädningsrum Jennylund
Ismaskin

0

306

306

0

915

4 659

4 659

0

Cirk pl GC-väg N Kilandavägen

0

20 000

20 000

0

Medfinans GC Hålanda

0

0

6 200

6 200

Medfin GC Kilanda Ka-Hult

0

9 000

9 000

0

Upprustning idrottsanl
Park, gator och vägar m m
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Tkr
Utbyte gatubelysning
Utbyggnad av GC-nät

Utfall tom 202108-31

Prognos helår
2021

Budget helår
2021

Budgetavvikelse
2021

3 346

8 000

16 978

8 978

111

5 500

5 500

0

Armaturbyte till LED

0

0

12 000

12 000

Trygghetsfrämj åtgärder

5

675

675

0

Ändrat huvudmannaskap ensk allm plats

0

0

5 000

5 000

Utbyggnad enl K2020
Toppbeläggn gator GC
Infrastruktur för koll trafiken

290

850

1 700

850

1 181

2 458

2 500

42

831

1 500

3 000

1 500

Utbyggnad av busshållplatser

3

750

750

0

Attraktivare Älv & kommun

0

173

173

0

Dammsäkerhet

0

50

100

50

GC-väg Alingsåsv/Prästalu

0

4 400

4 150

-250

Åtg pga ej utbyggda plan

22

700

500

-200

Fordonsbyte parkenheten

811

1 654

1 654

0

0

400

750

350

42 291

64 005

88 494

24 489

Säkra skolvägar
Skolor och förskolor
Ny- och ombyggn skolor och förskolor
Mindre anpassningar

1 304

3 000

3 000

0

Ombyggnad värme/ventilation

393

2 100

10 700

8 600

Upprustning skolgårdar

493

900

900

0

Övrigt

829

2 300

2 800

500

2 787

3 086

3 936

850

VA och Renhållning
Investeringar renhållning
Älvängens reningsv. omb.
Årsanslag VA
Markreserv

987

3 000

3 000

0

20 826

48 000

48 000

0

3 070

20 000

20 000

0

62

19 000

19 000

0

4 095

15 000

15 000

0

38

38

546

508

1 133

4 900

4 900

0

207

422

3 022

2 600

Övriga investeringsobjekt
Infrastruktur vid exploatering
Fastighet årsanslag/fastighetsunderhåll
Pigegårdsvägen 1
Säkerhetsförebyggande åtgärder
Reduceringsfiske Vimmersjön
Åtgärder kostutredning

0

0

5 531

5 531

Daglig verksamhet

0

200

1 000

800

Ombyggnad Hardesjö

436

700

700

0

Kommunens hus

160

400

1 627

1 227

Laddinfrastruktur fordon

143

500

1 500

1 000

Invsesteringar kök

326

550

700

150

32 284

38 442

85 287

46 845

0

1 000

1 000

0

Nya boenden funktionshinder
Nödinge centrum
Särsk boende södra kommunen
Offentlig utsmyckning
Totalt
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100

500

400

210

500

500

0

138 490

329 900

461 244

131 345
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3.9 Exploateringsredovisning, kommunen
Tkr

Netto tom
2020-12-31

Inkomster
tom 2021-0831

Utgifter tom
2021-08-31

Resultat
2021-08-31

Netto 202108-31

Bostadsområden
Änggatan

-

-1

683

-

682

Vallmovägen

-

-3 240

-

-

-3 240

Kronogården

-1 751

-

1 152

-

-599

-641

-

-

-

-640

Älvängens stationsområde

3 358

-

209

-

3 566

Älvängen Gustavas plats

4 094

-800

-

-

3 294

532

-

-

-

532

-173

-

1 512

-

1 339

2 950

-532

1 022

-

3 440

Älvängen Svenstorp

Surte f d brandstation
Kärrvägen
Nödinge detaljplan 1
Älvängen Paradiset/Emmylundsomr
Folketshusvägen Nol
Övriga expl. områden för bostäder

-248

-

-

-

-248

246

-862

2

-

-613

-76

0

87

-

-6

8 291

-5 435

4 668

0

7 506

St Vikens verksamhetsområde

6 170

-

-

-

6 170

Älvängens norra verksamhetsområde

2 222

-

160

-

2 382

Skepplanda verksamhetsområde

6 887

-

-

-

6 887

Osbackens verksamhetsområde

3 502

-490

200

-

3 212

490

-

256

-

746

Camping Häljered

41

-

-

-

41

Övriga expl. områden för verksamhet

51

-

-

-

68

19 361

-490

616

0

19 505

Summa bostadsområden
Verksamhetsområden

Äskekärrs verksamhetsområde

Summa verksamhetsområden
Vägprojekt Bana Väg i Väst

-1 000

-

19

-

-981

TOTALT

26 653

-5 925

5 302

0

26 030

Negativa belopp bokförs i balansräkningen som förutbetalda intäkter under "Övriga skulder" = -6 501 tkr.
Positiva belopp bokförs i balansräkningen under "Exploateringsfastigheter" = 32 531 tkr.

3.10 Analys och förslag för framtiden
Analys

3.11 Avvikelseanalys skatteintäkter Ale kommun
3.11.1 Skatteintäkter 2021
Den positiva budgetavvikelsen avseende skatter och statsbidrag bygger på skatteprognosen från Sveriges kommuner och regioner per augusti 2021. Nästa skatteprognos kommer i slutet av september. Det positiva utfallet
beror främst på att man från nationellt håll beräknar att skatteintäkter både för 2020 och 2021 blir bättre än vad
som prognostiserades i oktober 2020. Detta beror främst på en snabbare återhämtning av ekonomin än vad som
tidigare förutsågs.

Delårsbokslut 2 - 2021, Ale kommun (KF)

39(58)

Mkr

Budget 2021

Prognos 2021

1 584,1

1 593,0

8,9

259,1

242,2

-16,9

1,4

0,4

-1,0

-

0,3

0,3

69,4

94,4

25,0

5,3

4,3

-1,0

Avräkning 2020

-

6,2

6,2

Avräkning 2021

-

24

24
-0,5

Skatteinkomster före utjämning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Införandebidrag
Regleringsbidrag
LSS-utjämning

Kommunal fastighetsavgift

Avvikelse mot budget

60,9

60,4

Stöd för att stärka välfärden

-

-

Stöd pga Corona inkl periodiseringsfond

-

-

Välfärdsmiljarderna (Flyktingvariabeln)

-

-

1 980,2

2 025,2

45,0

Utfall 2020

Prognos 2021

Avvikelse

1 554,5

1 593,0

38,5

Inkomstutjämning

243,6

242,2

-1,4

Kostnadsutjämning

-10.6

0,4

11,0

Summa

3.11.2 Jämförelser mellan 2020 och 2021
Mkr
Skatteinkomster före utjämning

Införandebidrag

13,9

0,3

-13,6

Regleringsbidrag

32,0

94,4

62,4

LSS-utjämning

1,4

4,3

2,9

Avräkning 2019

-7,5

0

7,5

Avräkning 2020

-22,4

6,2

28,6

Avräkning 2021

-

24

24

Kommunal fastighetsavgift

57,9

60,4

2,5

Stöd för att stärka välfärden

15,9

-

-15,9

Stöd pga. Corona inkl. periodiseringsfond

42,9

-

-42,9

4,6

-

-4,6

1 926,2

2 025,2

99,0

Välfärdsmiljarderna (Flyktingvariabeln)

Summa
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4 Personalanalys
4.1 Sammanfattning
Ale kommun som arbetsplats har ett förhållningssätt som präglas av stolthet, omtanke och lust där strävan är att
som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande. Ett fokusområde under 2021 är verksamhetsmålet -en arbetsgivare. Arbete pågår med alla chefer för att tillsammans skapa tydlighet kring målet en arbetsgivare i
form av regelbundna träffar inplanerade under året.
Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen är nu klar. I denna presenteras förutsättningar för
gemensamma strategier i syfte att klara kompetensförsörjning nu och i framtiden. Implementering av planen
pågår. Planen ger lika förutsättningar till bland annat kompetensutvecklingsinsatser för samtliga inom kommunen.
Två nya yrkeskategorier har införts inom förskolan, detta som i ett steg att kompetensförsörja förskolan och
tydliggöra både instegsjobb samt utveckling för medarbetare inom förskolan.
Ny sektorchef har rekryterats till sektor samhällsbyggnad, han tillträder sin tjänst 1 januari 2022. Sektorchef för
kultur och fritid har under perioden sagt upp sin anställning och upphandling kring en interimslösning pågår.
Inom socialtjänsten har sommaren inneburit personella utmaningar inom de schemaburna verksamheterna. Rekrytering har av olika anledningar behövt pågå hela sommaren, mycket har kunnat lösas men inte allt. Det har
tillsatts en arbetsgrupp som kommer analysera den gångna sommaren och arbeta mer långsiktigt med åtgärder
för kommande somrar.
HR har under sommaren stöttat chefer i ovanligt många personärenden av svårare karaktär. Denna utveckling
kommer följas och analyseras närmare kring orsak och konsekvenser.
Restriktionerna kopplade till Covid-19 upphör i slutet av september, det innebär att arbetsgivaren nu planerar för
en ny fas med succesiv återgång till arbetsplatsen. De allra flesta har utfört sina arbetsuppgifter på plats även
under pandemin, en del har dock utfört arbetsuppgifter på distans för att avlasta lokaler och kollektivtrafik. Arbetsgivaren arbetar fokuserat med att på ett hållbart sätt låta medarbetarna återgå till att mötas på kommunens
arbetsplatser.
Pandemin har påverkat medarbetare på flera sätt än genom sjuklighet och dödlighet. Långsiktiga konsekvenser av
Covid- 19 kan komma att kvarstå under många år efter det att medarbetarna är tillbaka på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver nogsamt följa upp om indirekta personalrelaterade konsekvenser så som missbruk, våld i nära
relation, social isolering eller psykisk ohälsa ökar.

4.2 Kommunens anställda
Kommunen fortsätter att växa och 210831 var antalet årsarbetare 76 fler än samma tidpunkt förra året. Antalet
heltidsanställningar fortsätter också att bli fler.

4.2.1 Antal anställda
Antal anställda

2021-08-31

2020-08-31

Skillnad

2 297,5

2 221

76,5

-varav kvinnor i %

82,2

81,7

0,5

-varav män i %

17,8

18,3

-0,5

Antal heltidsanställda

2 377,5

2 053

324,5

Antal deltidsanställda

217

170

47

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)

272

269

3

Antal tillsvidareanställda,
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4.2.2 Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgrad

2021-08-31

2020-08-31

Tillsvidareanställda

94,2

98,1

-varav kvinnor

93,7

98,0

-varav män

96,3

98,6

Skillnad

Siffrorna från 2020-08-31 stämmer inte på grund av en integration mellan två system. Vi felsöker anledning till
problemet med hjälp av en konsult.
Vid efterbearbetning och mätdatum 2020-08-31 var sysselsättningsgraden:
-tillsvidareanställda 93,2
- varav kvinnor 92,4
- varav män 96,3
Detta innebär att vi sedan 2020 ökat sysselsättningsgraden med totalt 1 %. Andelen heltidsanställda män ligger
kvar på likvärdig nivå medan kvinnors sysselsättningsgrad ökat.

Sysselsättningsgrad Insikt
6.2.4 Sysselsättningsgrad
Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augusti 2021

Tillsvidareanställda

95,14 %

97,34 %

100,00 %

96,98 %

-varav kvinna

96,02 %

96,42 %

100,00 %

97,71 %

-varav man

90,00 %

100,00 %

100,00 %

93,77 %

4.2.3 Personalomsättning
Personalomsättning*

jan-aug 2021

jan-aug 2020

Personalomsättning i %

9,9

9,1

Expansion i %

0,9

1,9

Avveckling i %

Personalomsättningen i kommunen har under perioden januari-december ökat något i jämförelse med föregående år. Mellan sektorerna är det relativ stor skillnad i personalomsättning under perioden och de mindre sektorerna har en personalomsättning som är närmare 5–10% högre än de stora sektorerna socialtjänst och utbildning. Delvis kan detta förklaras utifrån att personalomsättningen har högre genomslag i en mindre sektor än i en
stor.
Personalomsättning per sektor under perioden 2021-01-01 tom. 2021-08-31:
Utbildning 8,4 %
Socialtjänst 9,3 %
Kommunstyrelsen 19,06 %
Samhällsbyggnad 12,26 %
Service 12,5 %
Kultur och Fritid 9,4 %

4.3 Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron minkar något i jämförelse med samma period föregående år. Kommunens långtidssjuk-
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frånvaro ökar däremot något, framför allt inom vissa sektorer.
HR-avdelningen har påbörjat att kartlägga mönster och orsak till den ökande långtidssjukfrånvaron. Detta för att
kunna stödja sektorerna i att arbeta med friskfaktorer som kan komma att förebygga sjukfrånvaro samt för att
finna lösningar till att medarbetare i sjukskrivning ska kunna återfå hel arbetsförmåga i ordinarie arbete.

4.3.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2021-08-31

2020-08-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

7,98

8,3

-0,32

Sjukfrånvaro, kvinnor

8,86

9,0

-0,14

Sjukfrånvaro, män

4,25

5,6

-1,35

Ålder - 29 år
Ålder 30 - 49 år
Ålder 50 -

6,8

6,8

0,0

7,87

8,2

-0,33

8,5

9,1

-0,6

Korttidssjukfrånvaro 1–14 dagar

3,42

3,8

-0,38

Sjukfrånvaro 15–59 dagar

1,01

1,2

-0,19

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

3,55

3,3

0,25
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5 Uppdrag från 2019
5.1 Uppdrag från 2019
5.1.1 SMS tjänst ska införas, där fastighetsägaren får ett SMS dagen innan
ett kärl ska tömmas
Status
Avslutad
Kommentar
Applikationen (sms-utskick) till verksamhetssystemet har köpts in. Planen är att en robot ska behandla ansökan
via e-tjänst och uppdaterar verksamhetssystemet med vald tjänst. Det är i dagsläget 4 kunder som valt tjänsten.
Aktiviteten anses vara avslutad då tjänsten är införd. Roboten är dock ännu inte tagen i bruk och behöver utvecklas.

5.1.2 Möjligheten att införa Smart Bildelning, eller liknande system, ska utredas.
Status
Avslutad
Kommentar
Frågan ses över i den nya fordonsorganisation där nytt administrativt system skall användas för att på ett resurseffektivt sätt hantera målet. Arbetet implementeras i ny fordonsorganisation.

5.1.3 Titta på ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av att ändra kraven vid byggnation till att motsvara Breeam och/eller Leed.
Status
Avslutad
Kommentar
Utvärdering avseende byggstandardnivå kopplat till ekonomiska konsekvenser av olika nivåer pågår. Idag bygger
kommunen enligt "passiv hus "-standard samt standarden "miljöbyggnad silver" som har långtgående miljökrav.

5.1.4 Fler verksamheter ska drivas med intraprenad som driftsform
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Sedan årsskiftet drivs två av sektor socialtjänsts boenden i form av intraprenad varav ett har haft denna driftsform sedan 2018. Erfarenheterna har över lag varit mycket positiva och planeringen för ytterligare intraprenadd-
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rift inom sektorns verksamheter fortskrider enligt plan. För sektor utbildnings del, i syfte att först grunda verksamheten vetenskapligt senarelades starten av detta område. Nämnden har tagit del av forskning på två sammanträden under 2020 och 2021 och tar ställning till det fortsatta arbetet under hösten.

5.1.5 En trygghetsstrategi ska tas fram.
Status
Avslutad
Kommentar
En strategi med underliggande handlingsplaner är framtagen och beslutad om i Kommunfullmäktige våren 2021.

5.1.6 Ett landsbygdsprogram ska tas fram
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Landsbygdsprogrammet är framtaget och ligger för beslut under hösten 2021

5.1.7 Arbete med Klimatanpassningsplan ska fortsätta
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Personella resurser har avsatts på både samhällsbyggnad och kommunstyrelsen för att gemensamt driva arbetet
med att ta fram en plan för klimatanpassning. Kommunen har ansökt och fått beslut om att medverka i en studiecirkel kring klimatanpassning tillsammans med 9 andra kommuner i Västra Götaland, Länsstyrelsen och
SMHI. Cirkeln ska ge stöd i processen med att ta fram en klimatanpassningsplan.
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6 Verksamhetsmått per nämnd
Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 2 2020

Utfall Delår 2 2021

542

526

128 694

128 078

10,6

9,1

6

27

3 412

3 164

Akut behov av tak över
huvudet, exempelvis i form
av vandrarhem (antal
beslut)

132

114

Öppenvård - intern verkställighet (antal verkställda
beslut)

381

459

Andel besökta miljöfarliga
verksamheter med årlig
avgift, jämfört med tillsynsplanen %

22

Andel besökta livsmedelsverksamheter enligt kontrollplanen %

45

Andel besökta hälsoskyddsverksamheter med
årlig avgift, jämfört med
tillsynsplanen %

0

Antal personer över 65 år
med hemtjänstbeslut

Budget 2021

Årsprognos 2021

Ordinärt boende
Antal beviljade timmar
hemtjänst
Ej verkställda beslut bostad
med särskild service, (snitt
för perioden)
Funktionsstöd
Kostnad per individ i snitt
avseende LSS-boende
(exkl. köpta platser)
Antal betaldagar
Särskilt boende och hälsooch sjukvård

Individ- och familjeomsorg

Miljö

Dygn på korttid (avser
totala antalet dygn)

Beslutade lovärenden

89

Beslutade ärenden inom
bostadsanpassning

22

Antagna detaljplaner

Plan och Bygg

Beslutade ärenden inom
färdtjänst

152

Beslutade ärenden inom
riksfärdtjänst

0

Uppstartade detaljplaner

3

Antal färdigställda bostäder
Andel hyresrätter

142
12

Andel bostadsrätter

0

Andel äganderätter

36

Uppfyllelse av trafikplanen,
meter GC-väg

Teknik

0

0

Gator m

40 650

40 847

41 000

41 000

Gång- och cykelvägar m

30 350

31 530

32 000

32 000

Kostnad/belysningspunkt/år

537

Energiåtervinning genom
förbränning av säck och
kärlavfall (kg/invånare)

136

132

Andel matavfall från säck
och kärlavfall som återvinns genom biologisk
behandling (%)

55

40
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Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 2 2020

Insamlad mängd förpackningar och returpapper
kg/inv

64

Koldioxidutsläpp per
insamlat ton säck och
kärlavfall (CO2/ton)

4,5

Antal läckor/10 km ledning/år

0,2

Antal avloppsstopp/10 km
ledning/år

0,4

Antal meter vattenledning

210 970

Antal meter dagvattenledning

225 451

Antal meter spillvattenledning

188 362

Utfall Delår 2 2021

Budget 2021

Årsprognos 2021
70

5
4,8

Totalt utlån

98 512

77 367

160 000

110 000

- huvudbibliotek

58 954

43 597

90 000

75 000

- filialbibliotek

33 779

45 000

Bibliotek
Antal besökare

87 750

48 402

160 000

1 397

1 125

1 400

Antal deltagare i kulturskolan

525

712

650

Antal genomförda kulturevenemang

82

25

90

Antal publik vid kulturarrangemang

1 740

942

5 000

Antal deltagartillfällen i
simskola

5 400

3 308

5 000

Antal besökare i simhallen

17 188

8 989

35 000

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

62

60

65

12 312

3 156

17 000

11 702

3 000

559

329

1 000

Antal deltagare i den öppna
ungdomsverksamheten

6 560

4 098

10 000

Andel ungdomsproducerad
tid

34%

24%

60

1 819

1 839

1 819

Antal inloggningar per
månad under meröppettid
på biblioteken

Kulturverksamhet

Ale fritid

Antal externa lokalbokningar inom Kultur och
fritidsnämndens ansvarsområde

1 200

Antal utlåningar fritidsbanken
Antal aktiviteter
Öppen ungdomsverksamhet

Antal barn i kommunala
förskolor i Ale
varav sålda platser
Antal barn i pedagogisk
omsorg, kommunal i Ale
Barnomsorg, barn 1–5 år

Antal barn i fristående
förskoleverksamhet
Antal barn i kommunal
verksamhet i annan kommun
Summa Alebarn

Grundskola Förskoleklass
- årskurs 9

75 000

5

1 806
15
30

41

31

33

175

171

163

10

13

8

2 040

2 036

2 018

2 003

2 904

2 965

2 993

2 979

169
13

Elever 6–12 år
Elever i kommunala skolor i
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Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 2 2020

Utfall Delår 2 2021

Budget 2021

Årsprognos 2021

78

58

84

Köpta platser F-6

250

250

257

- varav Ale-elever F-6 i
fristående verksamhet

218

218

227

- varav Ale-elever F-6 i
kommunal verksamhet i
annan kommun

32

32

30

3 075

3 157

3 166

1 124

1 119

1 124

56

53

58

Köpta platser 7–9

156

164

157

- varav Ale-elever 7–9 i
fristående verksamhet

133

138

135

-varav Ale-elever 7–9 i
kommunal verksamhet i
annan kommun

23

26

22

Summa Ale-elever 13–15
år

1 224

1 230

1 223

Summa Ale-elever totalt

4 299

4 387

4 389

Antal barn på kommunala
fritidshem i Ale

1 735

1 618

1 704

44

30

61

31

Köpta platser

189

183

141

179

- varav Alebarn på fritidshem i fristående verksamhet

179

170

121

- varav Alebarn på fritidshem i kommunal verksamhet i annan kommun

11

13

20

1 880

1 771

1 784

46

41

40

2

2

1

Ale, F-6
- varav från andra kommuner

Summa Ale-elever 6–12 år

60
257
227
30

3 176

Elever 13–15 år
Elever i kommunala skolor i
Ale, årskurs 7–9
- varav från andra kommuner

- varav sålda platser

Fritidshem

Summa Alebarn
Antal barn i kommunal
särskola i Ale
-varav sålda platser
Grundsärskola

2
2

45

42

41

Elever som har modersmålsundervisning

600

592

Elever som har studiehandledning

146

119

Antal elever i Ale gymnasium IM

87

104

100

-varav elever från andra
kommuner

14

23

15

Köpta platser

1 120

1 141

1 172

Summa Ale-elever i gymnasium

1 193

1 223

1 257

Gymnasiesär

Ale-elever i gymnasiesär
(köpta platser)

25

28

24

Summering

Antal Ale-barn och elever

7 602

7 713

7 729

Gymnasium
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142

1 233
4 409
1 665

11

3

Modersmålsundervisning
och studiehandledning

164

168

1

Summa Ale-elever i
särskola

53

22

Antal integrerade särskoleelever
Köpta platser

1 122
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1 813
41
2
2
3
42

108
24
1 136
1 221
27
7 702

Verksamhet

Kommunala aktivitetsansvaret

Verksamhetsmått

Utfall Delår 2 2020

Antal ungdomar inom
kommunala aktivitetsansvaret

80

Arbete

34

Studier, vux, folkhögskola,
utomlands

10

Ingen sysselsättning

4

Sjukskrivna

1

Föräldralediga

0

Åtgärd via det kommunala
aktivitetsansvaret

9

Åtgärd via annan aktör

Antal på gymnasial och
grundläggande nivå (omräknat till heltidsplatser)

95

-varav sålda platser

2

32

Köpta platser

8

72

112

103

-varav sålda platser, SFI

5

11

33

3

Förmyndarskap

120

141

125

135

Godmanskap enl. FB 11:4

169

169

175

173

Förvaltarskap enl. FB 11:7

28

28

27

29

Ensamkommande barn i
kommunen

2

2

3

Särskilt förordnad vårdnadshavare

14

11

12

8

9

10

Köpta platser SFI

Överförmyndarverksamhet

Årsprognos 2021

415

70

Antal elever på SFI

Budget 2021

16

Antal elever på gymnasial
och grundläggande nivå

Komvux

Utfall Delår 2 2021

Kombinerat godmanskap
och förvaltarskap enl. FB
11:4, 11:7
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7 Kommunstyrelsen
7.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för avdelningarna HR, kansli- och säkerhet, ekonomi samt strategi och uppföljning.
På löneenheten har ärendehanteringsmätning som genomfördes under kvartal ett 2021 följts upp. Mätningarna
påvisar möjlig framtida effektivisering och digitalisering av löneenheten, ett första steg i detta är ett pilotprojekt
med en Chat bot. HR-avdelningen håller på att se över var det finns möjligheter att införa e-tjänster med målsättningen att börja användas hösten 2021. Löneöversyn 2021 har genomförts för samtliga förbund. Kvarstår gör
de satsningar som ska göras för enskilda arbetsgrupper utifrån lönekartläggning och omvärldsanalys. Översynen
av BAS benämningar är i slutskedet och samtliga befattningar är nu värderade och kalibrerade gentemot GR.
Chefsbefattningar har kalibrerats med stöd från en konsult från AON och är på remiss hos förvaltningsledningen. Arbetet med att ta fram ett ledarutvecklingsprogram för kommunens chefer är påbörjat. Den gemensamma
analysen av sektorernas kompetensförsörjningsplaner är klar och kommer revideras 2023.
Kommunikationsarbetet har skiftat fokus från covid-19-kommunikation till mer sedvanligt kommunikationsarbete. Under perioden har ett förslag till modernisering av hemsidan arbetats fram vilken ligger för dialog och
beslut under hösten. Den interna webben ses över och ett arbete med att samla chefsinformation har startats
upp. Översiktsplanearbetet löper på som planerat och tidsplanen hålls. Under perioden har förslag till ny översiktsplan ställts ut. Kostnaderna för översiktsplanearbetet överstiger det budgeterade men ryms inom det överskott som sektor kommunstyrelsen prognosticerar. Näringslivsluncherna är uppskjutna till hösten och utbildningsinsatser har fått skjutas upp eller hållits digitalt. Flera lotsmöten har hållits i olika företagsärenden och nya
etableringsmöjligheter har hanterats. '
Under perioden har arbetet fortsatt med en ny styrmodell för kommunen i samarbete med övriga sektorer och
avdelningar på KS. Arbetet med omvärlds/invärldsdagen har startats upp under perioden och en arbetsgrupp har
satts ihop.
Totalt hanterade kontaktcenter under perioden januari till augusti 51 233 ärenden (59 168), varav 2 526 besök (3
810), 4 770 via e-post (9 201) och 43 937 via telefon (46 157). 2020 års siffror inom parentes. Andelen avslutade
ärenden i telefon, när aleborna inte behöver göra mer i ärendet, låg under perioden på 80 procent.
Området informationssäkerhet och GDPR har varit föremål för mycket diskussion i och med att fler digitala
verktyg används under pandemin samt domen Schrems II. Samverkan med dataskyddsombundet, som samordnas via GR kommunalförbund, fungerar och GDPR-nätverket har återstartats. Under året ska kommunens alla
försäkringar upphandlas. De nya försäkringarna börjar gälla vid årsskiftet. Försäkringsmäklaren har aviserat att
det finns betydande risk för ökade premier.
Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem tillika diarium innebär en betydande arbetsinsats för hela
kansliet samt för IT-enheten och upphandlingsenheten. Behovet av att ta sig an systemfrågor i ett sammanhang
är uppenbart. Arbetet med nämndadministrationen har ställt nya krav bland annat i och med genomförandet av
heldigitala sammanträden med kommunfullmäktige.
Juristerna har bland annat fördjupat sig i skadeståndsärenden, samverkan med regionen avseende avtal kopplande till hälso- och sjukvård samt pandemilagstiftning.
Vid årsskiftet tillträdde en säkerhetssamordnare med fokus brandskydd och det är en efterlängtad resurs i organisationen. Fokus under den kommande tiden kommer att skifta över mot krisberedskap och civilt försvar.
Kommunstyrelsens verksamhet är förfarande påverkad av pågående pandemi. Ekonomiskt innebär påverkan en
positiv prognos på 4,4 mkr då viss verksamhet inte kunnat genomföras under rådande omständigheter.
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8 Servicenämnden
8.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Ekonomi
Sektorn prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr för 2021. Detta innebär att sektorn ser ut att kunna hantera de
besparingar som ålagts inför 2021. Flertalet av åtgärderna är dock av engångskaraktär, dessa uppgår totalt till
ca 5 mkr. Covid-19 har dessutom medfört lägre kostnader inom vissa av verksamheterna på grund av minskad
volym. Ersättningen för sjuklönekostnader förbättrar också resultatet då vissa verksamheter inte behöver ersätta
personal fullt ut vid sjukdomar. Detta är alltså ytterligare positiva avvikelser som ej kan förväntas kvarstå till
2022. För att sektorn skall kunna klara att hålla sin prognos på helår så krävs fortsatt åtstramning av ekonomin
och mycket arbete kvarstår inom verksamheterna för att prognosen skall kunna hållas.
Det ackumulerade resultatet till och med augusti är högre än det prognosticerade för helåret, anledningen är
främst att statsbidrag för sjuklöner förväntas upphöra 30/9 samt att verksamheterna successivt kommer återgå
till mer normal drift när effekterna av pandemin klingar av. Dessutom har en del intäkter bokförts under perioden som kommer mötas av högre kostnader resten av året.
Sektorn kommer att ha en utmaning med budget 2022, då det i dagsläget inte finns några marginaler. På sikt
behöver sektorn kunna budgetera både för utvecklingskostnader och ha en post för oförutsedda kostnader. Det
fanns ingen möjlighet att skapa det utrymmet för 2021 och möjligheten för 2022 ser i dagsläget inte bättre ut.
Investeringar: Av totalt beviljade 245 mkr är prognosen att förbruka 155 mkr under året. Detta är en försämring i
förhållande till delårsbokslut 1 om 45 mkr. Enskilt största skälet till avvikelsen är en stor osäkerhetsfaktor med
LSS-boendet i Surte där bygglovsansökan lämnades in i oktober 2020 med beslut i september i år.
Strategiska målet - Ett Ale
Sektorn har huvudansvaret för att hålla ihop och driva arbetet framåt för detta strategiska mål och därför beskrivs nedan än så länge hur arbetet har fortskridit i ett kommunperspektiv.
Samtliga chefer i kommunen har deltagit i workshops med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas uppfattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla ”Ett Ale”. Inför detta gjordes en sammanfattning
av den politiska viljan i KF:s verksamhetsplan för 2021 och fyra ”nycklar” identifierades som utgångspunkt för
nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamhet mot målet ”Ett Ale”. De
fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och verksamhetsperspektiv: Internt samarbete inom Ale
kommun, externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v, kommunikation, information och service till invånarna och internt samt digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.
Allt material har sammanställts för vidare bearbetning i kommunledningen. Där är tanken att utifrån utvecklingsbehov identifiera vilka aktiviteter som redan pågår och vad som behöver påbörjas. Kommunledningen har också
behov av att samordna målet "Ett Ale" med det som påbörjats under senvåren angående "En arbetsgivare" då
flera av frågorna hör ihop med varandra.
Övriga strategiska mål och uppdrag
Sektorn bedömer som helhet att man under året ska kunna nå god måluppfyllelse utifrån de mål och uppdrag
nämnden formulerat i verksamhetsplan och budget 2021. Några mål/uppdrag har dock släpat efter lite på grund
av pandemin och kommer därför att ligga med och hanteras vidare under 2022.
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9 Utbildningsnämnden
9.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Delårsbokslutets period är starkt präglat av Covid -19-pandemin. Flera beslut fattades under senare delen av
vårterminen om distansundervisning i skolan för enskilda klasser eller hela årskurser samt stängning av avdelningar på förskola och fritidshem. Återgången efter sommaren präglades av fortsatt stora anpassningar till rådande restriktioner och hög frånvaro bland medarbetare.
För perioden finns nya pedagogiska resultat från läsåret 20/21. Dessa beskrivs i de kvalitetsrapporter som benämns pedagogiskt bokslut och finns för respektive verksamhetsområde på huvudmannanivå. De utgår från ett
brett underlag som analyseras och ger underlag för fortsatt utvecklingsarbete. De resultat som redovisas här innefattar behörighet till gymnasiet för åk 9 där totalt 84,3 % är behöriga att söka till ett yrkesprogram, att jämföras
mot rikets 85,9 %. Kunskapsstatistiken visar vidare en liten ökning av resultaten i åk 6, dock bör nivån höjas
vidare. Lovskolan gav goda resultat i åk 6 och kompletterar resultatbilden. Avseende resultaten för elever i årskurs 3 så bedöms de som generellt goda.
Sektorn har under rådande omständigheter fokuserat på kunskapsresultaten med kontinuerliga uppföljningar på
enhetsnivå kopplat till riktade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå. Som stöd i att reglera utbildningsskulden har användandet av den så kallade Skolmiljarden planerats och fördelats.
God utbildning för alla och lika möjligheter till framgångsrikt lärande har fortsatt stort fokus och har arbetats
med på alla nivåer och för alla åldrar. Sektorn har startat och utvecklat yrkesutgångar för de elever som inte
kommer vidare in på nationella program, sk IMY. Yrkesutgångar erbjuds nu inom Vård och omsorg, Barn och
fritid, Bygg och anläggning, samt Industriteknisk utbildning. Ett nära samarbete med lokalt näringsliv är under
uppbyggnad.
Utbildningsnämnden lämnar en prognos på 7,5 mkr. De ekonomiska förutsättningarna har påverkats starkt av
den statliga förstärkningen avseende sjuklönekostnader. Då verksamheten bedrivs under extraordinära förhållanden med få möjligheter att bemanna med tillfällig personal kommer inte alla dessa medel att kunna omsättas.
Med det pågående aktiva arbetet kommer förskolans personaltäthet ändå att ha ökat när höstens mätning görs.
Fokus är fortsatt att göra goda insatser för de medel som finns, främst inriktat på ökat antal behörig personal i
förskola och fritidshem. Parallellt krävs välgrundade underlag för god ekonomisk planering inför kommande år,
vilket är av stor vikt för att kunna bibehålla personaltätheten med ökande lokalkostnader och utan motsvarande
statliga tillskott under 2022.
Trots pandemin har den tillitsbaserade styrningen kunnat fortsätta nästan enligt plan. Tillitsdialoger har genomförts digitalt och uppföljningar har skett i dialogform med enhetschefer och verksamhetschefer.
Hållbar kompetensförsörjning har varit fokus för insatser främst riktade till förskola och fritidshem. Dessa i form
av bland annat anordnande av utbildning till barnskötare fritidshem för befintliga medarbetare samt urvalsprocess för medarbetare som får stöd till studier till lärare fritidshem och förskollärare inför hösten. Temat har också
sammanfattats utifrån vårterminens tillitsdialoger där de tre områdena som behandlats är ny organisation, fördelning av kompetens samt vidareutbildning.
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10 Kultur- och fritidsnämnden
10.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Kultur och fritidsverksamheten har i likhet med all annan verksamhet påverkats av pandemin under delåret. Den
27 maj presenterade regeringen sin plan, i fem steg, för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits
fram med anledning av covid-19 pandemin. Folkhälsomyndigheten hade sedan tidigare redovisat rapporten ”Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid19” till regeringen. Regeringens plan för avveckling av restriktioner baseras på Folkhälsomyndighetens underlag,
samt dialog mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten. Sektorn har under perioden följt den plan som regeringen la fram och inledde avvecklingen genom gradvis återöppnande som inleddes 1 juli 2021.
Avvecklingen har inneburit att biblioteksbesökarna gradvis börjat komma tillbaka, biblioteken är nu åter en mötesplats. Under sommaren har alla siffror (besök, utlån, inloggningar på meröppet) återhämtat sig, även om de
ännu inte är på normala nivåer. Utöver att hålla huvudbiblioteket öppet har medarbetarna under sommaren haft
ovanligt många och lyckade aktiviteter, från sommarboken med författarbesök och lekfulla träffar till uppsökande verksamhet på Klöverstigen och i samband med fritidsbankens Pep Up. Biblioteket har genom det fått
kontakt med många barn som inte är regelbundna besökare.
Under sommaren har kulturenheten kunnat genomföra många och med Corona-mått mätt välbesökta evenemang. Även kulturskolan har kunnat genomföra ett välmatat sommarprogram. Under höstterminen börjar kulturskolan undervisa fysiskt och kunna genomföra ett planerat offentligt kulturprogram i Ale teater. Barnkulturprogrammet under skoltid har kunnat genomföras som planerat, däremot har de offentliga arrangemangen måst
ställas in. Inför hösten räknar verksamheten med att kunna genomföra de planerade barnkultur arrangemangen i
Ale teater.
Nya arbetssätt inom kulturskolan har fortsatt utvecklas, tex genom att skapa filmat undervisningsmaterial. Under
våren skedde undervisning digitalt varpå det nya elevsystemet med inbyggda digitala klassrum har kommit att
användas allt mer. Kulturskolan fokuserar under hösten på att erbjuda elever gruppundervisning för att på så sätt
kunna nå fler barn- och unga.
Föreningslivet har på olika sätt stöttats och stöttat kommunen under sommaren. Dels har det varit möjligt att
ansöka om bidrag till feriearbeten och dels till genomförandet av kostnadsfria aktiviteter.
I år är det friluftslivets år - det är på många sätt passande då pandemin inneburit att många fler sökt sig ut i skog
och mark. Det ökade besöksantalet märks och har för sektorn inneburit ett intensifierat arbete, tillsammans med
föreningar, för att underhålla och kvalitetssäkra till exempel spår och leder. Sektorn har under perioden, i samarbete med kommunstyrelsen och samhällsbyggnad, fortsatt arbetet med att systematisera de rekreativa områden
och objekt som finns i kommunen med ambition att kvalitetssäkra tillgången framåt.
Den öppna ungdomsverksamheten har haft öppet på kvällstid i framför allt Ungkan. Verksamheten har främst
bestått av aktiviteter planerade och genomförda av medarbetarna för att få i gång ungdomarnas intresse igen. Så
smått har även gruppaktiviteter och aktiviteter planerande och arrangerade av ungdomar börjat komma i gång.
Den digitala verksamheten har upplevts som mycket positiv både av ungdomar och medarbetare. För att den ska
kunna bibehållas krävs personella resurser och kompetens. Enheten gör allt för att hålla den digitala mötesplatsen vid liv i förhoppningen om att kunna fortsätta ha den på samma nivå även efter pandemin. Den digitala mötesplatsen fyller ett tomrum för ungdomar som har svårt att besöka den fysiska verksamheten eller som behöver
den digitala vägen för att bygga relationer, så som många sk hemmasittare.
Öppen ungdomsverksamhet har varit i gång under hela sommaren och haft öppen verksamhet både i Nödinge
och Älvängen. Totalt 127 olika aktiviteter har genomförts med 2051 deltagare.
Ungdomscoacherna har arbetat mycket för att ungdomar runt om i kommunen ska kunna umgås med varandra.
De har bland annat mött upp ungdomar i Älvängen och Bohus för att gemensamt åka till Nödinge för att delta i
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olika aktiviteter. De flesta aktiviteter har även erbjudits till alla ungdomar i kommunen. Med denna metod arbetar
verksamheten för att stärka relationer mellan ungdomar från olika delar av kommunen.
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11 Socialnämnden
11.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 anges att denna ska följas upp genom dialoger där
”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet,
förståelse, och samverkan.” I enlighet med detta har därför uppföljning per delår 2 gjorts i form av dialog mellan
ledningsgrupp för respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. De representanter som
deltagit återredovisar till resten av nämnden vad dialogen innehållit och dessutom skrivs en skriftlig rapport på
nämndnivå.
Genomgående i framför allt de schemaburna verksamheterna är behovet av att fortsätta ett aktivt arbete med
både kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Att inom ramen för sektorns verksamheter, samt i samverkan med andra utbildningsaktörer, ha möjlighet att fylla de utbildningsluckor som finns i rekryteringsbasen är
en nyckelfråga för att ha en långsiktigt hållbar bemanningssituation.
I flera dialoger tydliggörs vikten av fungerande samverkan (både internt och externt) för att nå verkligt resultat i
vissa frågor. Detta är också en avgörande faktor för framgångsrika insatser inom samtliga utpekade utmaningar
kopplat till den strategiska målsättningen hälsa och välbefinnande. Särskilt fokus under hösten kommer ägnas
ofrivillig ensamhet och psykisk hälsa.
Antalet beslut från biståndsenheten om plats på särskilt boende har ökat markant i slutet av perioden. Detta får
också en effekt på tillgången på korttidsplatser och möjligheten att ta hem utskrivningsklara kommuninvånare
från slutenvården inom angiven tid då flera personer med beslut om särskilt boende i dagsläget är på korttidsenheten.
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12 Samhällsbyggnadsnämnden
12.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Att planera för en hållbar samhällsbyggnation kräver att många involveras i arbetet. Fler kommunala verksamheter behöver få en aktiv roll i processen. Ett hållbart samhälle som bibehåller balansen mellan de olika perspektivens ställer krav på att även andra externa parter bjuds in i arbetet. Därför behöver kommunen arbeta mer öppet, transparent och kundorienterat och begrepp som delaktighet och service präglar våra arbetssätt. Sektor samhällsbyggnad bedömer att det svåra och utmanade uppdraget, gällande att förtydliga och utveckla samhällsbyggnadsprocessen, kan ge svar på många av ovanstående frågor och utmaningar. Genomlysningen av samhällsbyggnadsprocessen pågår. Utifrån intervjuer och workshops har några problemområden identifierats
Behov av en linjeorganisation med tydlig rollfördelning som beskriver hur olika ansvarsområden är fördelade.
Med ett ansvarsområde medföljer ett antal uppgifter som ska utföras och en kombination av ansvar och mandat
för att fatta beslut.
En utvecklad mötesstruktur. Som komplement till linjeorganisationen behövs en utvecklad mötesstruktur som
säkerställer samordning och dialog mellan olika delar av linjeorganisationen. Syftet är att säkerställa att information är gemensam, att kompetenser och erfarenheter tas tillvara och att arbetet kan ske samordnat.
En kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen beskriver vilka olika aktiviteter/uppgifter som ska utföras i samhällsbyggnadsarbetet, hur de olika uppgifterna hänger ihop i delprocesser och flöden. Syftet med processkartläggningen är att tydligt visualisera processen men också att ställa tydliga krav på vem som ansvarar för utförandet av de olika arbetsmomenten.
Kundperspektivet kommer att vara centralt i processarbetet liksom det är för sektorn i sin helhet. Kommunikation, service och bemötandefrågor har fortsatt stort fokus även om utbildningar till följd av pandemin fått skjutas
upp. En hög servicegrad och ett gott bemötande har stor effekt på kunden eller intressentens upplevelse av
kommunen. Sektorn arbetar med att på olika sätt skapa goda relationer till näringslivet och ett bra samarbete
med näringslivsenheten är en förutsättning för att lyckas. För att öka antalet nyetableringar krävs större markreserv så att kommunen kan erbjuda företag attraktiva fastigheter. Sektorn ser behov av att involvera flera verksamheter i tidigt skede av markfördelningsprocessen så att en eventuell köpare kan få tydliga besked om markens
beskaffenhet och vad som är möjligt. Sektorn kommer att verka för inköp av strategisk viktig mark.
De stora projekten med detaljplaneringen för Nödinge centrum och en trygg vattenförsörjning med den nya
överföringsledningen är två tydliga exempel på hur sektorn arbetar vidare med ett hållbart samhällsbyggande.
Båda projekten har på sina olika sätt bäring på att hitta balansen eller förutsättningar för en hållbar utveckling
och ett hållbart samhällsbyggande.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att låta detaljplanen för Nödinge centrum gå ut på granskning. Sektorn
går mot att driva Nödinge centrum som ett projekt och en tydligare projektstyrning är under framväxt. I samband med antagandet av detaljplanen för Nödinge centrum behöver andra beslut fattas till exempel frågor om
infrastruktur. Sektorns planering för antagande av detaljplanen runt årsskiftet 2021/22 är beroende av att
granskningen och förhandlingarna genomlöper utan problem.
Alla erforderliga utredningar avseende VA, gata, trafik och skyfallshantering är sannolikt klara. Arbete pågår nu
för att analysera, komplettera och samordna nödvändiga åtgärder samt sammanställa kostnadsbilden. Sektorn ser
en stor utmaning avseende att kostnadsbilden är hög i relation till möjliga intäkter och hur de kostnaderna ska
fördelas mellan parterna. Förhandlingar med berörda exploatörer är inledda men behöver färdigställas innan
besluta om att anta detaljplanen kan fattas. Sektorn förbereder förslag till beslut om hur den interna kostnadsfördelningen ska fördelas mellan taxekollektiv och skattekollektiv. Ett investeringsärende kring Nödinge centrum
kommer att läggas fram till nämnden för beslut under hösten 2021.
Kommunfullmäktige har fattat ett investeringsbeslut om 250 miljoner kronor för överföringsledning/reningsverk
så finansieringen är säkerställd. De innefattar också en överföringsledning mellan Nödinge och Älvängen.
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13 Överförmyndarnämnden
13.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Överförmyndarnämndens resultat för perioden uppgår till +230 tkr med en prognos för helåret på +100 tkr.
Kostnader för lagstadgat arvode till ställföreträdare är den klart största utgiftsposten och de sammanlagda kostnaderna för arvode och ersättningar till ställföreträdare (exklusive sociala avgifter) uppgår till 1054 tkr inklusive
kostnader för externt anlitad professionell ställföreträdare. Det är cirka 100 tkr lägre jämfört med samma period
föregående år. Det kan bero på att en ökad andel huvudmän uppnår beloppsgränsen för när de själva ska betala
arvodet, eller att få uppdrag under året haft beslut om extra arvode för särskilda åtgärder, såsom vid exempelvis
huvudmans flytt.
Överförmyndarnämnden ansvarar för att såväl rekrytera som att utöva tillsyn över ställföreträdare; gode män och
förvaltare som företräder de som behöver hjälp vad gäller förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person.
Rekrytering av lämpliga ställföreträdare är en av verksamhetens viktigaste men också mest krävande uppgifter.
Rådande situation med Covid-19 har inte påverkat möjligheten till rekrytering i någon större utsträckning.
Alltjämt finns stora utmaningar i att hitta lämpliga ställföreträdare till de mer komplexa ärenden med missbruk,
samsjuklighet, hot om våld eller på andra vis komplicerande omständigheter, då dessa kräver att ställföreträdare
har erfarenhet antingen genom tidigare uppdrag eller av andra skäl, som arbetserfarenhet, är bekväm med att
åtaga sig sådana uppdrag.
Flera av de aktiviteter som planerats inför hösten kommer avvaktas på grund av den statliga offentliga utredningen, Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) har redovisats och skickats ut på remiss. Utredningen föreslår flera ändringar inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde, bland annat föreslås beslutanderätten
flyttas över från tingsrätten till överförmyndarnämnden i otvistiga ärenden. Starka indikationer finns att flera
lagändringar är att vänta vilka i huvudsak föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2023.
Planerade aktiviteter syftade till att sprida kunskap om såväl uppdraget som ställföreträdare, såväl om överförmyndarnämndens uppgift som tillsynsmyndighet. Aktiviteterna bedöms i dagsläget som olämpliga att genomföra
då det finns en överhängande risk att den information som ges ut kommer vara felaktig inom en snar framtid.
Väntade förändringar är inom flera områden så omfattande att agerande enligt nuvarande regelverk påtagligt kan
komma att påverka såväl framtida sökanden, som kommunens aktörer och överförmyndarnämndens verksamhet
negativt, med bland annat förlängda handläggningstider och felaktig rekrytering utifrån nya krav. Aktiviteterna
pausas och får justeras utifrån eventuellt nya behov. Viss informationsspridning till andra aktörer, med förändrat
innehåll, sker dock utifrån önskemål och behov.
Granskning av de årsräkningar ställföreträdare är skyldiga att lämna in före den 1 mars varje år var med ett fåtal
undantag, slutförd den 30 juni. Ett par ärenden kräver åtgärder av ställföreträdare innan notering om granskning
i ärendet görs. Nämndens mål att samtliga kompletta, i tid inkomna, redovisningar ska vara granskade senast den
15 september är därmed uppfyllt med god marginal.
Verksamheten har två anställda handläggare om 1,85 årsarbetare. På grund av delvis föräldraledighet bedrivs
verksamheten i praktiken med 1,65 årsarbetare. Även vid full bemanning handlägger tjänstemännen fler ärenden
per årsarbetare i jämförelse med såväl många andra kommuner som nationellt sett. Trots detta är handläggningstiderna och tiderna för slutförande av granskning av ställföreträdares redovisningar förhållandevis kort. Det kan
uppnås genom att överförmyndarhandläggarna har lång erfarenhet och tätt samarbete som möjliggör enkel
kommunikation vilket tillsammans med ett prestigelöst förhållningssätt, där olikheter och styrkor tas tillvara, ger
hög effektivitet på förhållandevis liten personalstyrka.
Det betänkande och förslag till lagändringar som är ute på remiss bevakas nog av verksamheten, då bland annat
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömt att det sannolikt kommer innebära behov av utökad personaltäthet för att klara av de arbetsuppgifter som väntas tillkomma. Verksamheten i Ale bedömer att man inledningsvis i vart fall kan behöva stärka upp med administrativ resurs och att uppföljning av verksamheten måste
göras löpande för att säkerställa att resurserna är tillräckliga för att möta kraven och sköta de uppgifter som ålagts
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överförmyndarnämnden på ett kvalitativt och rättssäkert sätt.
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Ale kommun
Avrapportering - delårsbokslut 2021-08-31
18 oktober 2021

Innehållsförteckning
►
►
►
►

►

Metod
Resultatutfall 2021-08-31
Iakttagelser
God ekonomisk hushållning
Övrigt

Sida 2

Granskning delårsbokslut
►

Metod
►
►
►

►
►
►
►

►

Sida 3

Översiktlig analytisk granskning balans- och resultaträkningar
Jämförelse av utfall resultaträkning mot budget för perioden
Jämförelse av utgående balanser i balansräkningen mot utgående
balanser per 201231 och 200831
Övergripande analys av väsentliga avvikelser på nämndnivå
Förfrågningar avseende identifierade väsentliga avvikelser
Avstämning delårsrapport mot huvudbok
Övergripande intervju med kommunens ekonomifunktion om eventuella
förändringar i redovisningsprinciper, väsentliga händelser mm.
Granskning delårsrapport inklusive måluppfyllelse av god ekonomisk
hushållning

Resultatutfall kommunen 2021-08-31

Avvikelse utfall 2021-08-31 – 2020-08-31
2021-08-31

2020-08-31

Förändring

Förändring%

-1 215

-1 178

-37

- 3,1 %

1 353

1 292

61

4,7 %

Finansiella poster

-1

-3

2

67 %

Avgår resultat för
affärsverksamheten

-1

-1

0

-

Periodens resultat

136

110

26

23,6 %

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter & statsbidrag

Sida 4

Driftsredovisning resultat och budget
Avvikelse resultat mot budget, mnkr

Utfall
2021-08-31

Prognos
2021-12-31

Budgeterat utfall

49

79

Utbildningsnämnd

14

8

Socialnämnd

19

10

1

0

14

14

Samhällsbyggnadsnämnden totalt

5

-4

Servicenämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd, revisorer

4

0

Pensioner och övriga poster

-9

-20

Skatteintäkter och utjämning

34

45

5

9

136

141

87

62

Kultur- och fritidsnämnd
Kommunstyrelsen

Finansiella poster
Periodens resultat
Avvikelse mot budget
Sida 5

God ekonomisk hushållning
►

Balanskravet
►

Prognosen för helåret visar ett resultat om 140,8 mnkr, vilket överstiger
kommunfullmäktiges budgeterade resultat om 62 mnkr. Prognosen innebär att
balanskravet uppfylls på helår då resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till
140,8 mnkr. Vi har ingen anledning att göra någon annan bedömning, beaktat de
osäkerhetsfaktorer som en prognos ändå innebär.

Avstämning balanskravsresultat, mnkr
Resultat
Reducering av realisationsvinster och justering för
orealiserade vinster och försluter i värdepapper

Balanskravsresultat

Sida 6

2021-08-31

Prognos 2021

135,9

140,8

0

0

135,9

140,8

God ekonomisk hushållning
►

Budgeten ska enligt KL innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
►

►
►

►

►

Dessa mål skall utvärderas i delårsrapport och i årsredovisningen.

Fem finansiella mål
Sex verksamhetsmässiga mål
Ingen tydlig definition för hur stor andel av målen som ska vara uppfyllda för
att god ekonomisk hushållning ska anses råda.
Saknar finansiella mål som omfattar kommunens bolag.

Sida 7

God ekonomisk hushållning (forts.)
►

Delårsrapporten innehåller en samlad bedömning av huruvida kommunen
bedriver sin verksamhet med god ekonomisk hushållning. Det är dock inte
tydligt vad bedömningen grundas på, då det saknas tydlig bedömning av
huruvida de verksamhetsmässiga målen kommer att uppnås eller ej.

►

Fyra av fem finansiella mål bedöms att uppfyllas för helåret.
Fem av sex verksamhetsmässiga mål bedöms ha en positiv utveckling, för ett
mål anges att det finns orosmoment för måluppfyllelsen på sikt.

►

►

Kommunen bedömer i delårsrapporten att målen för god ekonomisk
hushållning kommet att uppfyllas för helåret.

Sida 8

Bedömning
►

Vår bedömning som sakkunniga biträden är, utifrån avrapporteringen i
delårsredovisningen, att det råder en osäkerhet om god ekonomisk hushållning
kommer att uppnås för helåret. Denna osäkerhet medför att vi i samband med
delårsbokslutet inte uttalar oss om god ekonomisk hushållning kommer att uppnås utan
avvaktar med vår bedömning till årsbokslutet.

►

Vi bedömer även att kommunen bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv som omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i samband
med delårs- och årsbokslut.

►

Vi bedömer att det vid vår översiktliga granskning av delårsrapporten inte framkommit
några omständigheter som indikerar att delårsrapporten innehåller väsentliga
felaktigheter. Vi bedömer vidare att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet
med Lag om kommunal bokföring och redovisning 13 kap. Delårsrapport och Rådet för
kommunal redovisning rekommendation R17 Delårsrapport.

Sida 9

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 65

Dnr S.N.2021.13

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Sammanfattning
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för
inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i
enlighet med socialnämndens skyldighet.
Under kvartal 2 2021, 2021-04-01 till 2021-06-30, har två nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har inget verkställts, inget har
avslutats utan verkställighet och tretton beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-08-25 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2 2021, 202108-25
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-08-25
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.13
Datum: 2021-08-25
Systemförvaltare Annika Johansson
Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2
2021
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
Sammanfattning
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.
Under kvartal 2 2021, 2021-04-01 till 2021-06-30, har två nya beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader.
Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har inget verkställts, inget har avslutats utan
verkställighet och tretton beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2021-08-25 för mer information.

Mattias Leufkens
Administrativ chef

Annika Johansson
Systemförvaltare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2 2021, 2021-08-25
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-08-25
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SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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E-post
kommun@ale.se
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Beslutet skickas till:
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.
Beslutets genomförande
Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.
Förvaltningens bedömning
Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.13
Datum: 2021-08-25
Systemförvaltare Annika Johansson
Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, kvartal 2 2021
Rapporteringstillfälle: 2021-08-25
Ansvarig rapportör: systemförvaltare Annika Johansson
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, enligt 9 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte är verkställda inom
tre månader
Nya beslut som ej är verkställda inom 3 månader, redovisning för kvartal 2 2021 (från och
med 2021-04-01 till och med 2021-06-30).
För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 2, ska besluten vara tagna
inom perioden 2021-01-01 till och med 2021-03-31.
Antal nya ej verkställda
beslut

2

Varav antal som gäller
insatser till:

Kvinnor: 0
Män: 2

BMSS 1, Kontaktperson 1

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader
Beslut
nr.

Beslutsdatum

Typ av bistånd

Verksamhet

Kommentar

1357625

2021-03-09

Bostad med
särskild service för
vuxna, LSS

Funktionsstöd

2021-07-29 Den enskilde
erbjuds verkställande genom
köpt plats i annan kommun i
väntan på lämplig ledig plats
i Ale kommun. Den enskilde
tackar nej till erbjudandet.

1358592

2021-03-24

Kontaktperson

Funktionsstöd

2021-08-25 Verksamheten
har ej funnit lämplig
uppdragstagare.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt 9 § LSS som
rapporterats som ej verkställda och avslutade
Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

Avslutat

Kommentar

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som verkställts
Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

Verkställt

Kommentar

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som fortfarande ej är verkställda
Beslut nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

Kommentar

1326749

2019-10-21

2020-04-22 Finns i nuläget ingen
lämplig plats tillgänglig.

Bostad med
Funktionshinder
särskild service
för vuxna, LSS

2020-08-18 Finns ingen lämplig
plats tillgänglig i Ale kommun.
2020-10-19 Ale kommun saknar
lämplig ledig plats. Verksamheten
kommer att starta process kring att
erbjuda en lämplig extern plats.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på att boende kan
verkställas.
2021-01-07 Erbjuden köpt plats,
men den enskilde tackar nej. Saknas
lämplig ledig boendeplats i Ale
kommun.
2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun men tackar nej.
Saknas lämplig ledig boendeplats i

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Ale kommun. Den enskilde har
andra insatser i väntan på att
boende kan verkställas.
2021-07-29 Den enskilde erbjuds
plats på nybyggt boende i
kommunen, tackar ja, planerad
inflytt september 2021.
1339769

2020-05-14

Bostad med
Funktionshinder
särskild service
för vuxna, LSS

2020-10-19 Ale kommun saknar
ledig bostad till den enskilde.
Kommer att erbjudas externt
boende under oktober månad. Har
andra insatser i väntan på ledig
bostad.
2021-01-28 Finns ingen lämplig
ledig bostad att erbjuda.
2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Ingen lämplig ledig plats finns att
erbjuda i kommunen.
2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun. Den enskildes gode
man uppger att det inte är av
intresse.

1338315

2020-04-21

Bostad med
Funktionshinder
särskild service
för vuxna, LSS

2020-10-19 Önskar specifikt
boende. Ale kommun saknar ledig
bostad på önskat boende. Har andra
insatser i väntan på boende.
2021-01-28 Saknar lämplig ledig
bostad. Den enskilde vill inte bo på
den ort där de flesta av Ale
kommuns boendeplatser finns. Vill
ej heller bo i annan kommun.
2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Har särskilda önskemål på boende.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på boende.
2021-07-29 Den enskilde får
erbjudande om plats på nybyggt

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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boende i kommunen, tackar ja.
Planerad inflyttning september
2021.
1327174

2019-10-25

Bostad med
Funktionshinder
särskild service
för vuxna, LSS

2020-04-22 Finns i nuläget ingen
lämplig ledig plats.
2020-08-18 Finns i nuläget ingen
lämplig plats ledig i Ale kommun,
kommer att erbjudas en möjlighet
till placering utanför kommunen i
väntan på ledig plats i Ale kommun.
2020-10-19 Verksamheten har
regelbunden kontakt med anhörig,
som uppger att köpt plats utanför
kommunen inte är aktuellt.
Boendesituationen i hemmet är god.
Man väljer att vänta på lämplig
ledig plats i kommunen. Den
enskilde har andra insatser i väntan
på boende.
2021-01-28 Saknar lämplig ledig
boendeplats.
2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på boende.
2021-07-29 Den enskilde får
erbjudande om plats på nybyggt
boende i kommunen, tackar ja.
Planerad inflytt september 2021.

1328252

2019-11-14

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Bostad med
Funktionshinder
särskild service
för vuxna, LSS

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

2020-04-22 Finns i nuläget ingen
lämplig ledig bostad.
2020-08-18 Finns i nuläget ingen
lämplig ledig bostad i Ale kommun.
God man uppger att den enskilde
inte vill att kommunen söker
placering i annan kommun, utan vill
avvakta lämplig bostad inom
kommunen.

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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2020-10-19 Finns inget lämpligt
boende i kommunen. God man
uppger att den enskilde inte önskar
bo utanför kommunen. Har andra
insatser i väntan på lämplig bostad.
2021-01-28 Erbjuden köpt plats i
annan kommun 2020-12-04, tackat
nej till erbjudandet. Finns ingen
lämplig ledig bostad i Ale kommun.
2021-04-26 Finns i nuläget inget
lämpligt ledigt boende i kommunen.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på boende.
2021-07-29 Den enskilde får
erbjudande om plats på nybyggt
boende i kommunen, tackar ja.
Planerad inflytt september 2021.
1336059

2020-03-12

Bostad med
Funktionshinder
särskild service
för vuxna, LSS

2020-08-18 Saknar lämplig ledig
bostad i kommunen. Den enskilde
vill enligt pappan ej bo utanför Ale
kommun. Har ej bråttom med att
flytta utan vill vänta på lämpligt
boende i kommunen.
2020-10-19 Verksamheten har
regelbunden kontakt med god
man/pappa angående
boendesituationen. Den enskilde
har andra insatser i väntan på
boendeplats.
2021-01-28 Saknar lämplig ledig
boendeplats.
2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun, men tackar nej.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på boende.
2021-07-29 Den enskilde erbjuds
plats på nybyggt boende i
kommunen, tackar ja. Planerad
inflyttning september 2021.
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1331179

2020-01-08

Bostad med
Funktionshinder
särskild service
för vuxna, LSS

2020-08-18 Saknar lämplig ledig
bostad i kommunen. Samtal med
god man 2020-08-18, kommer inom
kort att erbjudas alternativt boende.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på att beslutet kan
verkställas.
2020-10-19 Muntligt erbjudande
om lägenhet lämnas till den
enskilde. Den enskilde uttrycker att
hen inte vill bo på orten där
lägenheten finns. Vill endast bo i en
speciell ort i kommunen, men inte i
det boende som finns på orten.
2021-01-28 Erbjuden boendeplats
2020-12-18, men tackar nej till
erbjudandet då den enskilde inte vill
bo på den aktuella orten i Ale
kommun.
2021-04-26 Saknar lämplig ledig
boendeplats i kommunen. Den
enskilde har särskilda och specifika
önskemål/krav om boende.
2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun, i väntan på plats i
Ale kommun. Den enskilde tackar
nej, har särskilda och specifika krav
på boende och ort i kommunen.

1347175

2020-09-23

Bostad med
Funktionshinder
särskild service
för vuxna, LSS

2021-01-28 Saknar lämplig ledig
bostad i Ale kommun.
2021-04-26 Erbjuden köpt plats i
annan kommun. Den enskilde har
specifikt önskemål. Önskar endast
boende som är under byggnation.
Den enskilde har andra insatser i
väntan på verkställande.
2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun, tackar nej. Den
enskilde trivs bra hemma och

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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önskar endast bo på specifikt
boende i kommunen.

1348112

20210-10-08

Bostad med
Funktionsstöd
särskild service
för vuxna, LSS

2021-02-17 Samtal med anhörig,
erbjuden köpt plats i annan
kommun. Enskild tackar nej.
2021-04-26 Samtal förs med
enskild och anhörig om väntetid för
boende inom kommunen.
2021-07-29 Den enskilde erbjuds
verkställande genom köpt plats i
annan kommun men tackar nej.

1348417

2020-10-14

Kontaktperson

Funktionsstöd

2021-04-26 Den enskilde har fått
annan insats. Om den insatsen
fungerar kommer kontaktperson
inte att vara aktuellt. Verksamheten
avvaktar med verkställande.
2021-08-13 Verksamheten har ej
lyckats hitta lämplig
uppdragstagare.

1347914

2020-10-05

Ledsagarservice Funktionsstöd

2021-04-26 Insatsen har ej
verkställts på grund av de
restriktioner som gäller på grund av
rådande pandemi. Den enskilde
önskar ledsagning till aktiviteter
som innebär vistelse i
folksamlingar.
2021-08-13 Önskemål om ledsagning
har inte kunnat verkställas till följd av
de restriktioner som FHM tagit fram.
Ny kontakt skall tas i höst.

1347940

2020-10-06

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Korttidsvistelse Funktionsstöd
/Stödfamilj

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

2021-04-26 Den enskilde har
särskilda önskemål gällande
utförare av insatsen korttidsvistelse
i stödfamilj. Rekryteringsprocess
pågår för att söka lämplig
uppdragstagare.

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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2021-08-13 Verksamheten har ej
hittat lämplig uppdragstagare.
Vårdnadshavare har även uttryckt
att detta är rätt beslut och är
tveksamma till att det ska
verkställas.
1352287

2020-12-16

Korttidsvistelse Funktionsstöd

2021-04-26 Anhörig önskar
helgvistelse. Verksamheten kan
endast verkställa vistelse på
vardagar. Verksamheten och
socialsekreterare har kontakt med
anhörig.
2021-08-25 Planering för
verkställande av insats är gjord,
planerat startdatum september
2021.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-09

SN § 64

Dnr S.N.2021.12

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Sammanfattning
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för
inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL.
Rapporteringen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i
enlighet med socialnämndens skyldighet.
Under kvartal 2, 2021-04-01 till och med 2021-06-30, har två nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har tre verkställts
och fyra har avslutats utan verkställighet. Sex beslut är fortsatt ej verkställda.
Se statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-08-25 för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 2 2021, 2021-08-25
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-08-25
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevision

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.12
Datum: 2021-08-25
Systemförvaltare Annika Johansson
Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 2 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera rapporten samt att den tillställs kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
Sammanfattning
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapporteringen har skickats till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med socialnämndens skyldighet.
Under kvartal 2, 2021-04-01 till och med 2021-06-30, har två nya beslut rapporterats in som
ej verkställda inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har tre verkställts och fyra har
avslutats utan verkställighet. Sex beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2021-08-25 för mer information.

Mattias Leufkens
Administrativ chef

Annika Johansson
Systemförvaltare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, kvartal 2 2021, 2021-08-25
Statistikrapport, rapporteringstillfälle 2021-08-25
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Beslutet skickas till:
För kännedom:

Kommunfullmäktige
Kommunrevision
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL.
Rutin för inrapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Beslutets genomförande
Efter beslut sänder nämndsekreterare protokollsutdrag för kännedom till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.
Förvaltningens bedömning
Kommunen är skyldig att rapportera beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och gör därför det.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.12
Datum: 2021-08-25
Systemförvaltare Annika Johansson
E-post: annika.johansson5@ale.se

Socialnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, kvartal 2 2021
Rapporteringstillfälle: 2021-08-25
Ansvarig rapportör: Systemförvaltare Annika Johansson
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, som inte
är verkställda inom tre månader
Nya beslut som ej är verkställda inom 3 månader, redovisning för kvartal 2 2021 (från och med
2021-04-01 till och med 2021-06-30).
För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 2, ska besluten vara tagna
under perioden 2021-01-01 till och med 2021-03-31.
Antal ej verkställda beslut
äldreomsorg

1

Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 1

Antal ej verkställda beslut
funktionshinder (SoL)

1

Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 1
Män: 0

Antal ej verkställda beslut
individ- och familjeomsorg

0

Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 0

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader
Beslut
nr.

Beslutsdatum

Typ av bistånd

Verksamhet

Kommentar

1357667 2021-03-10

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-07-29 Den enskilde
har fått erbjudande om
boende, men tackat nej.
Önskar boende för
finsktalande, som finns i
annan kommun.

1353414 2021-01-13

Bostad med
särskild service

Funktionsstöd
(SoL)

2021-07-29 Den enskilde
erbjuds plats på boende men
tackar nej till erbjudandet.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som rapporterats som ej verkställda och avslutade
Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

1352765 2020-12-16

Medboende

Äldreomsorg

Avslutat

Kommentar

2021-06-01

2021-04-26 Saknar
ledig lägenhet att
erbjuda på makans
boende.
2021-07-29
Medboendebeslutet
avslutas och den
enskilde får beslut
om särskilt boende.

1349208 2020-10-26

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-05-25

2021-04-26 Den
enskilde bor idag på
särskilt boende i
annan kommun, men
önskar flytta till ett
specifikt boende i
Ale kommun. Ingen
ledig plats finns på
önskat boende.
2021-07-29 Den
enskilde har återtagit
ansökan och ärendet
avslutats.

1329208 2019-11-28

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-05-25

2020-04-14 Saknas
ledig bostad. Bor på
boende på Orust.
2020-07-07 Saknas
ledigt boende. Den
enskilde har redan
plats på särskilt
boende och har i
stort sett sina behov
tillgodosedda,
därmed inte
prioriterad för flytt
med pågående
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Coronapandemi.
2020-10-19 Den
enskilde erbjuds
plats på boende
2020-07-14, men
tackar nej. Vill ha
plats på speciellt
boende inom
kommunen. Den
enskilde har redan
plats på särskilt
boende.
2021-01-28 Saknas
ledigt boende, inget
nytt erbjudande har
lämnats till den
enskilde. Den
enskilde har redan
plats på särskilt
boende och har i
stort sett sina behov
tillgodosedda,
därmed inte
prioriterad för flytt
med pågående
Coronapandemi.
2021-04-26 Saknas
ledigt boende, inget
nytt erbjudande har
lämnats till den
enskilde. Den
enskilde har redan
plats på särskilt
boende och har i
stort sett sina behov
tillgodosedda,
därmed inte
prioriterad för flytt
med pågående
Coronapandemi.
2021-07-29 Ärendet
avslutas då den
enskilde återtagit
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

4(9)

ansökan.
1341174

2020-06-04

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-07-29

2020-10-19 Den
enskilde erbjuds
boende 2020-10-06,
men väljer att tacka
nej med hänsyn till
rådande
Coronapandemin.
2021-01-28 Den
enskilde har inte fått
något nytt
erbjudande i Ale
kommun. Den
enskilde har flyttat
in på särskilt boende
i Göteborgs
kommun.
2021-04-26 Den
enskilde har inte fått
något nytt
erbjudande i Ale
kommun. Den
enskilde bor på
särskilt boende i
Göteborgs kommun.
2021-07-29 Ärendet
har avslutats då den
enskilde har avlidit.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som verkställts
Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

Verkställighet Kommentar

1346783

2020-09-17

2021-06-01

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Särskilt boende

Organisationsnummer
212000-1439

Äldreomsorg

Telefon
0303-70 30 00

2021-01-28 Finns
ingen lämplig ledig
bostad att erbjuda
den enskilde.
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2021-04-26 Den
enskilde tackar nej
till erbjuden bostad,
tycker att det
fungerar bra i eget
boende.
2021-06-01 Den
enskilde har flyttat in
på erbjudet boende.

1349850

2020-11-06

Hemtjänst

Äldreomsorg

2021-04-27

2021-04-26 Den
enskilde vill avvakta
att påbörja insatser
av ekonomiska skäl.
Verksamheten har
kontakt med den
enskilde för att reda
ut frågan.
2021-07-29
Hemtjänstinsatser
verkställs från och
med 2021-04-27.

1331962

2020-01-22

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-06-15

2020-07-07 Den
enskilde har
erbjudits plats på
boende 2020-06-01,
men tackat nej till
erbjudandet. Vill bo
på specifikt boende i
kommunen.
2020-10-19 Inget
nytt erbjudande har
kunnat ges till den
enskilde.
2021-01-28 Inget
nytt erbjudande har
kunnat ges till den
enskilde.
2021-04-26 Inget
nytt erbjudande har
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kunnat ges till den
enskilde.
2021-07-29 Den
enskilde har tackat ja
till erbjudet boende
och flyttat in 202106-15.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som fortfarande ej är verkställda
Beslut nr. Beslutsdatum Typ av bistånd

Verksamhet

Kommentar

1347003

Äldreomsorg

2021-01-28 Den enskilde har
blivit erbjuden plats på
dagverksamhet 2020-09-30, men
tackat nej. Vill avvakta tills
rådande Coronapandemi har
lugnat ner sig.

2020-09-21

Dagverksamhet

2021-04-26 Dagverksamheten har
varit stängd under en period på
grund av Covid-smitta. Öppnad
igen från 2021-04-12. Samtal förs
med den enskilde för att starta
igång insatsen.
2021-07-29 Den enskilde har fått
nytt erbjudande men anhöriga har
tackat nej till erbjudandet.
1344110

2020-07-21

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-01-28 Den enskilde har
tackat nej till erbjudet boende, vill
endast bo på ett specifikt boende i
Ale kommun.
2021-04-26 Ingen ny boendeplats
har erbjudits. Saknas ledig
lägenhet på önskat boende.
2021-07-29 Den enskilde har fått
erbjudande om boende och tackat
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ja till erbjudandet.
1320477

2019-06-24

Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-10-17 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare, sökning
pågår.
2020-01-31 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare, sökning
pågår
2020-04-21 Kontakt är tagen med
socialsekreterare för att
gemensamt utforska nätverket
ytterligare.
2020-07-07 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.
2020-10-22 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.
2021-01-28 Under november
2020 utreds förslag på
kontaktfamilj. Föreslagen
kontaktfamilj avböjer uppdraget.
2021-04-26 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.
2021-07-29 Uppstartsmöte med
föreslagen kontaktfamilj har
bokats men sedan avbokats av
olika orsaker. Nytt uppstartsmöte
är inbokat under hösten.

1327118

2019-10-24

Kontaktfamilj

Individ och
familjeomsorgen

2020-04-21 Finns förslag på
kontaktfamilj, men dessa har inte
gått att nå via telefon eller sms.
2020-07-07 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.
2020-08-24 Tilltänkt
kontaktfamilj avsäger sig
uppdraget. Verksamheten söker
ny uppdragstagare.
2021-01-28 Verksamheten har
inte funnit lämplig
uppdragstagare, annonsering efter
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uppdragstagare pågår.
2021-04-26 Verksamheten har
inte funnit lämplig
uppdragstagare. Den enskilde har
fått annan insats i väntan på
verkställighet.
2021-07-29 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.
1292899

2018-03-08

Dagverksamhet

Funktionsstöd
(SoL)

2020-10-19 Den enskilde erbjuds
plats och insatsen verkställdes
2019-01-08. Den enskilde har valt
att avbryta verkställigheten och
inte delta i daglig verksamhet
sedan 2020-02-21. Verksamheten
har haft dialog med den enskilde
att delta några enstaka dagar, men
den enskilde har valt att avstå.
Dialog mellan den enskilde och
verksamheten pågår.
2021-01-28 Den enskilde har
fortsatt valt att inte delta i
verksamheten. Dialog mellan den
enskilde och verksamheten pågår.
2021-04-26 Den enskilde har
fortsatt valt att inte delta i
verksamheten. Den enskilde
kommer att erbjudas plats på
annan daglig verksamhet från och
med maj 2021.
2021-07-30 Den enskilde har
erbjudits plats på annan daglig
verksamhet men har själv valt att
avvakta med att påbörja insatsen.

1355082

2020-07-20
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Organisationsnummer
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familjeomsorgen

Telefon
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2021-04-26 Lämplig
uppdragstagare har ej hittats. Den
enskilde har beviljats andra
insatser i väntan på att
verksamheten finner lämplig
uppdragstagare.
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2021-07-29 Lämplig
uppdragstagare har ej hittats. Den
enskilde har andra insatser som
verkställts i avvaktan på att
verksamheten finner lämplig
uppdragstagare.
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