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1 Verksamhetsanalys
1.1 Ordförande och resultat
Ordförande:

Mikael Berglund (m)

Årets resultat:

+ 11 679 tkr

Nettokostnad:

147 123 tkr

1.2 Nämndens uppdrag
I kommunstyrelsens reglemente framgår kommunstyrelsens arbetsuppgifter. De viktigaste uppgifterna finns i §§
4-5
4§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan.
Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund vilka kommunen är medlem i.
5§
Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt
1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. leda arbetet med och samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag,
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation,
8. leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella samarbeten,
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd,
10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande årsredovisningen till revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i ärendet, samt
11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till delårsrapport till revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i ärendet.
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2 Årets verksamhet - Sammanfattning
2.1 Sammanfattning
2020 har Coronapandemin präglat Ale kommun som lokalsamhälle och organisation. Årets två första månader
fungerade som vanligt men mars inleddes med övergång i stabsläge som varade fram till sommaren och som
därefter inburit koordinering av extraordinära insatser samt beredskap vid förändringar. Kommunstyrelsen har
sedan i mars och under resten av 2020 ansvar för centralförråd rörande skyddsutrustning inklusive inköp, leverans till verksamheterna och hantering av egentester.
Från halvårsskiftet har kommunstyrelsen en ny organisation. Verksamheten är indelad i fyra avdelningar, HR,
Ekonomi, Kansli och säkerhet samt Strategi och uppföljning. Enheterna Mark och exploatering samt IT har
under hösten lämnat kommunstyrelsen för att övergå till sektor samhällsbyggnad respektive sektor service.
Den nya säkerhetsorganisationen är på plats sedan halvårsskiftet. Verksamheten har under året främst arbetat
med konsekvenser av pandemin både utifrån smittskydd och social oro. Dessutom har utvecklingsarbete avseende struktur och rutiner för arbetet kring krisledning, säkerhet och trygghet kommit igång.
Som helhet, arbetar kommunstyrelse, utifrån uppsiktsplikt med de uppdrag som åvilar utifrån lag och reglemente.
Det handlar om styrning av vissa processer som nämndadministration, dokumenthantering, budget och personalfrågor. Inom ramen för personalområdet har kommunstyrelsen fokuserat dels på en kommungemensam arbetsmiljöprocess och dels ett arbete med en kommungemensam kompetensförsörjningsplan. Inom ramen för detta
arbete pågår också utveckling av rutiner och riktlinjer för att främja likvärdighet.
Kommunens ekonomin är i balans. Under 2020 har kommunstyrelsens förvaltning fortsatt utvecklingen av nytt
budget och analysverktyg Insikt samt implementerat inköpshandboken som syftar till att öka kommunens ekonomiska hushållning och skapa bättre förutsättningar för ordnade och konkurrensutsatta inköp.
Sektor kommunstyrelsens styrprocesser utvecklas i första delen genom översyn av nuvarande styrdokument där
flera har tappat sin aktualitet och behöver skrivas om, ersättas eller tas bort. Utvecklingen av stöd och samordning pågår i form av utveckling av tjänsteleveransbeskrivningar samt avdelningsuppdrag och uppföljningen sker i
dialogform med sektorerna.
Överförmyndarverksamheten fortsätter prestera med relevant kvalitet och med effektiv bemanning. Ett uppgraderat ärendehanteringssystem för överförmyndarverksamheten har implementerats.
Utvärderingar av arbetet med Coronapandemin och TFÖ (totalförsvarsövning) ska genomföras.
Arbetet med fullmäktiges mål pågår i verksamhetsövergripande processer där processledare arbetar som stöd för
sektorcheferna i målarbetet.
Översiktsplanearbetet har fått en viss förändrad tidsplan för samrådsfasen, vilken dock inte bedöms påverka
tidsplan för antagande.
Exploateringsverksamheten är inne i en snabb fas. Flera detaljplaner har antagits eller närmar sig antagande, bl a
Gustavas plats i Älvängen, Nödinge 5:134 och Osbackens verksamhetsområde. Inom Älvängens västra industriområde har ansökan om statligt bidrag till sanering givits in. Beslut i ärendet förväntas under första halvåret
2021. Ansökan om miljödom lämnades i februari in till mark- och miljödomstolen.
Under året har utvecklingen av e-tjänster fortsatt, företrädesvis inom omsorgsverksamheterna. Digitalisering och
teknisk utveckling möjliggör ett nyttjande av resurser på nya sätt. Att automatisera rutinartade uppgifter som
fakturabetalningar, avgifter, ansökningar och vanliga frågor kan spara arbetstid och effektivisera de interna och
externa verksamhetsprocesserna.
Vid uppföljning av servicemål för kommunstyrelsen som följs upp genom kontaktcenters arbete, kan vi se följande utveckling
•
•

Andelen besvarade samtal 93 procent (mål 90 procent).
Andelen avslutade ärenden i telefon, när aleborna inte behöver göra mer i ärendet, 79 procent (mål 70
procent)
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•

Helhetsupplevelse av kundservicen i kontaktcenter 4,2 (mål 4,0)
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3 Strategiska målsättningar
3.1 Hälsa och välbefinnande (målbild 3)
Agenda 2030
Hälsa och välbefinnande
Kommentar
Kommunstyrelsen bidrar med stöd för sektor arbete, trygghet och omsorg som driver det strategiska mål 3arbetet. I denna roll bistår kommunstyrelsen bland annat med processledarskap, analyser och statistik för beslutsunderlag.
På grund av den pågående Coronapandemin ses en ökande oro bland företagen och kommunstyrelsen har prioriterat att arbeta med stöd och med informationsinsatser för att minska risken för konkurser bland de lokala företagen vilket har påverkan på målet om hälsa och välbefinnande. En ökad konkursgrad får en direkt påverkan på
människors hälsa och välbefinnande då egen försörjning är en av de viktiga skyddsfaktorerna för ohälsa och
utanförskap.
Under 2020 har kommunstyrelsen genomgått stora förändringar genom omorganisation och med nya chefsuppdrag som till viss del påverkat förutsättningarna för att arbeta systematiskt med mål 3.
Arbetet med Ale i 360 grader har varit en utvecklingsprocess där nya metoder, lärdomar och perspektiv har arbetats fram. Grundad i frågeställningar om hur vi ska stärka den lokala demokratin och tilliten i samhället samtidigt
som vi utforskar hur vi kan hantera komplexa frågor, har Ale 360 utforskat nya sätt att möta frågor och människor. Utvecklingsfasen av processen är i och med avslutandet av expeditionen ”det mänskliga mötet är viktigt” genomförd och går istället in i en förvaltande fas. Metoder, lärdomar och verktyg kommer att integreras i olika
frågor framåt.

3.1.1 Framgångsfaktorer: Fortsatt arbete med att utveckla metoder för dialog
både externt och internt
När vi möts över organisatoriska gränser i dialog kring en fråga får vi in fler perspektiv på frågan och möjliggör
för förankring och hållbara lösningar. Ett exempel är dialogen kring skolområden där flera sektorer samverkar
och invånare också bjudits in för att få in fler perspektiv. Coronapandemin har inneburit att nya sätt att kommunicera har utvecklats. Exempelvis har Microsoft Teams rullat ut till alla elever för att möjliggöra distansutbildning och till stöd för att politiska möten skall kunna genomföras med deltagare på distans.
Fokus för arbetet med översiktsplan har under året varit dialog med medborgare. Metoder har utvecklats, så
politiker kunnat ha fysiska dialoger med medborgarna om olika allmänna intressen och kommunens orter. Under
pandemin har denna metod kompletterats med workshop med politiker, för att fånga in vilka strategiska riktningar som översiktsplanen ska ha.
Andra dialogformer som fortsatt under året är våra rådsmöten och våra företagsbesök där företagen ges utrymme till dialog med förtroendevalda och kommunledning.

Nämndens mål: Utveckla tillitsskapande dialoger med invånarna och samhällets aktörer
Kommunstyrelsen upprätthåller dialog med invånarna på flera sätt, bland annat genom hög närvaro på sociala
medier, främst Facebook. Viktiga budskap har stor och snabb spridning, vilket antyder att kommunen är intressant för sina följare.
Fokus för arbetet med översiktsplan har under året varit dialog med medborgare. Metoder har utvecklats, så
förtroendevalda kunnat ha fysiska dialoger med medborgarna om olika allmänna intressen och kommunens orter.
Under året har kommunstyrelsen också gjort en kartläggning av kommunens verktyg för inflytande och delaktig-
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het. I kartläggningen beskrivs varje verktyg utifrån syften med respektive verktyg och graden av möjlighet till
inflytande.
Inom ramen för Ale 360 har flera dialoger hållits, på grund av pandemin fick höstens arbete se ett annat innehåll.

Nämndens mål: Ale 360 som nytt arbetssätt är testat och utvecklat internt och externt
Ale i 360 grader har varit en utvecklingsprocess där nya metoder, lärdomar och perspektiv har arbetats fram.
Grundad i frågeställningar om hur vi ska stärka den lokala demokratin och tilliten i samhället samtidigt som vi
utforskar hur vi kan hantera komplexa frågor, har Ale 360 utforskat nya sätt för att möta frågor och människor.
Utvecklingsfasen av processen är i och med avslutandet av expeditionen ”det mänskliga mötet är viktigt” genomfört
och går istället in i en förvaltande fas. Metoder, lärdomar och verktyg kommer att integreras i olika frågor framåt.
En expeditionsgrupp bestående av invånare i olika åldrar och med blandade bakgrunder, politiker från olika partier, samt tjänstepersoner från Ale kommun, skapades hösten 2019. Gruppen skulle tillsammans ta sig an frågan
om det mänskliga mötet utifrån en arbetsprocess kallad Ale i 360 grader. Metoden som användes var en backcastingprocess, som i fyra steg ledde gruppen från ett framtidsperspektiv, till hur det ser ut idag, vilka insatsområden som kan ge en förändring och slutligen hur och vad vi skulle kunna göra. För varje steg hölls en dialog
med gruppen med guidning från samtalsledare. Efter varje dialog fanns ett material, lärdomar om processen och
metoden, samt nya möten mellan människor.
Efter den avslutade dialogprocessen hade expeditionen sju olika förslag på åtgärder och områden som skulle
kunna bidra positivt till ”det mänskliga mötet är viktigt”. Förslagen var formulerade för att rikta in sig på olika delar
av frågan och där olika aktörer i samhället skulle vara ansvariga för genomförandet.
1. När det byggs nytt och i övrig stadsplanering föreslås att området ”det mänskliga mötet” är en inbakad del.
2. Att det mänskliga mötet förs in i det pågående utvecklingsarbetet av Ale Kulturrum.
3. Inventera samtliga lokaler, resurser och fordon som finns i kommun, för att vidare hitta ett system för
hur fler kan nyttja de befintliga resurserna.
4. Tillgängliggörande av information om vilka aktiviteter och mötesplatser som finns i Ale.
5. Öppna upp och utveckla etablerade forum, som exempelvis ortsutvecklingsmötena, där det mänskliga
mötet och demokrati är viktigt.
6. Skapa möte mellan de som har god kännedom om digitala verktyg och de som inte besitter den kunskapen och önskar hjälp.
7. Använda befintliga mötesplatser för att skapa möten mellan olika grupper, som att exempelvis bjuda in
föräldrar och övriga vuxna till ungdomarnas mötesplatser.
Då nästa steg i expeditionens arbete var att lämna över ansvar och genomförande till olika aktörer i Alesamhället
blev Coronapandemin ett stort hinder på vägen. Processen fick under våren 2020 pausas för att hantera andra
frågor och hitta nya sätt för att avsluta expeditionen på. Arbetsgruppen höll kontakten med expeditionen genom
att ha telefonkontakt, mail samt genom ”månadsbladet”.
Trots det att ett överlämnande av expeditionens förslag inte kunde göras officiellt togs flera av frågorna vidare i
olika kanaler eller blev viktiga perspektiv i redan pågående arbeten. På så sätt kunde expeditionens arbete leda till
handling på olika sätt. Det har bland annat handlat om att ”mänskliga möten” har blivit ett viktigt område i flera
samhällsbyggnadsprocesser. Att planera för mänskliga möten och möjliga mötesplatser har tagits med i flera
projekt och processer. För att bättre kunna nyttja de resurser som redan finns i Ale har även föreningars lokaler
blivit bokningsbara för allmänheten genom ale.se, där information om både kommunens och föreningars lokaler
finns tillgängligt. Fler exempel på resultat finns att läsa i Expeditionens sammanställning samt i månadsbladen.
Expeditionen ”Det mänskliga mötet” är därmed genomförd och avslutad. Efter utvärdering och reflektion av gruppen var samtliga positiva till arbetsmetoden. Flera av deltagarna hade tidigare aldrig deltagit i dialogprocesser,
andra upplevde att det var en annorlunda möjlighet för att få vara med att påverka. Gruppens gemensamma
arbete har därför bland annat lett till att nya lärdomar om arbetssätt har gjorts, vilka områden som är viktiga att
fokusera på för att komma närmare området ”det mänskliga mötet”. Flera deltagare vittnar också om att nya perspektiv och synsätt har bildats i och med processen.
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3.1.2 Framgångsfaktorer: Utreda vad som främjar psykisk hälsa och satsa
på insatser som styr i den riktningen
Organisatorisk- och social arbetsmiljö handlar om allt från hur arbetet organiseras till hur vi samspelar med
varandra. Att jobba systematiskt med den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön bidrar till att skapa arbetsplatser där människor kan trivas och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas. Kommunstyrelsen arbetar riktat
och stödjande för sektorerna med bland annat kompetenstrappor där till exempel nya befattningar med lägre
utbildningskrav införs. Dessa arbeten gör att vi kan kompetensförsörja vår egna organisation och att instegsjobben blir mer tillgängliga för fler av våra medborgare.
Den tvärpolitiska gruppen för barn och unga, Tidiga samordnade insatser, får kontinuerlig återkoppling om området psykisk hälsa. Arbetet kommer att återkopplas via uppdraget "utredning av bakomliggande orsaker till barn och
ungas psykiska hälsa i Ale".
Kommunstyrelsens arbete bidrar också till att minska risken för konkurser och öka möjligheten för tillväxt hos
företag som ett sätt att främja psykisk hälsa då egen försörjning är en skyddsfaktor för ohälsa.

Nämndens mål: Förutsättningar och gemensam kunskap för en god och jämlik psykisk
hälsa och ett ökat psykiskt välbefinnande för kvinnor och män, flickor och pojkar.
Att samordna det övergripande arbetet har varit ett fokusområde för samverkansforumet TSI under 2020.
Utredningen om de bakomliggande orsakerna till psykisk ohälsa i Ale har slutförts. Utredningen har lagt störst
vikt vid att inhämta synpunkter och erfarenheter från ett antal aktörer och verksamheter vars arbete handlar om
barn och unga och berör frågor om psykisk ohälsa. Detta har inkluderat kommunala och regionala verksamheter.
Av det insamlade materialet, dialoger och intervjuer återkommer flertalet övergripande områden, i behov att
hanteras och förstås för att bidra till ungas psykiska hälsa i Ale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Föräldrar och föräldrahälsa
Verktyg för att möta livet
Brist på tid
Ett samhälle i förändring påverkar måendet
Tillgängligt stöd
Vikten av helhetssyn
Ojämlika livsvillkor påverkar
Fysisk aktivitet, stress och sömn, goda relationer och någon som bryr sig

Utredningen belyser även att många olika system samspelar för att påverka hur någon mår och förutsättningarna
för människor att må bra. Men det kräver att samtliga delar finns med för att nå en förändring inom området:
individen och dess situation, samhället, samt organisationen.
Att fokusera på att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar kommer att vara ett fortsatt fokus för TSI för
2021.

3.2 God utbildning för alla (målbild 4)
Agenda 2030
God utbildning för alla
Kommentar
Kommunstyrelsen stödjer sektorerna och företrädesvis sektor utbildning med mål 4 och inom ramen för detta
arbete bistår kommunstyrelsens med processledning, kunskapsunderlag, analyser för beslut samt med utvecklandet av digitala verktyg och förutsättningar för detta.
Kommunstyrelsen bidrar också med nätverk och relationsskapande insatser där bland annat Ung Företagsamhet
och praktikplatssamarbeten har en påverkan på mål 4.
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Huvudmålsättningen för översiktsplanen är att leda utvecklingen av tillväxten i kommunen i en långsiktigt hållbar
ekonomiskt, social och ekologisk riktning. I detta arbete är de ungas förutsättningar i den fysiska miljön en viktig
faktor och genom detta arbete bidrar kommunstyrelsen till att skapa förutsättningar för god utbildning för alla.

3.2.1 Framgångsfaktorer: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun
Översiktsplanens strategier utgår från att tillväxten de kommande trettio åren i huvudsak ska ske genom ortsutveckling. Det är orterna med pendeltåg som ska ha störst befolkningsökning och kommunen som helhet har ett
mål för befolkningsökning på en och en halv procent. Genom en planerad mark- och vattenanvändning där olika
typer av bebyggelse för människor och verksamheter med olika förutsättningar integreras bidrar kommunstyrelsen till att skapa förutsättningar för förändrade samhällsstrukturer i Ale kommun.
Kommunstyrelsen har också bidragit till att skapa förutsättningar för förändrade samhällsstrukturer genom att
bistå sektorerna service, utbildning och samhällsbyggnad i sitt arbete med att ta fram vägledande principer för
planering av var skolor och förskolor placeras. Dessa återfinns nu i det av utbildningsnämnden antagna ramprogrammet för nybyggnation.

Nämndens mål: Vägledande principer för planering och byggnation av nya förskolor och
skolor
Sektorn har arbetat tillsammans med sektor samhällsbyggnad, sektor arbete, trygghet och omsorg samt utbildning med detta mål och har i det arbetet bistått med processledning, samt statistik och analyser för beslutsunderlag.

3.2.2 Framgångsfaktorer: Tidiga samordnade insatser
Målet med arbetet med Tidiga Samordnade Insatser, TSI är att bygga en arena för samverkan av förvaltningsgemensamma frågor, organiserad efter barn och ungas behov.
Utifrån prioriterade områden, stödjer kommunstyrelsen arbetet med att förstå, synkronisera, förändra, utveckla
och driva ett gemensamt verksamhetsförankrat arbete framåt med fokus på frågan/området och därmed också
hanterar utmaningar som finns i de organisatoriska mellanrummen. Arbetet är långsiktigt och inför den årliga
gemensamma planen för gemensam verksamhet mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ale kommun
beslutas vilka område som ska prioriteras utifrån kommunens behov.

Nämndens mål: Fortsätta den nämndövergripande samverkan Tidigt Samordnade Insatser
(TSI).
Arbetet med TSI fungerar väl och är en integrerad del av kommunens främjande och förebyggande arbete. Under hösten har ett arbete med att identifiera förbättringsområden genomförts och under 2021 kommer organiseringen av arbetet förtydligas och förenklas utifrån beslutsgruppernas behov.

3.3 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt (målområde 8)
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Kommentar
Att ha en meningsfull sysselsättning och möjlighet till egenförsörjning ökar förutsättningarna för delaktighet och
känsla av sammanhang. Bättre psykisk hälsa och längre liv är positiva effekter på lång sikt och dessa får genomslag såväl för den enskilde som för samhället i stort i form av ökade skatteintäkter och lägre kostnader. Kommunstyrelsen stödjer arbetet för mål 8 genom bland annat riktade insatser för våra företagare med syfte att skapa
bättre förutsättningar för deras lönsamhet och tillväxt. Företag i tillväxt utvecklar nya arbetstillfällen och genererar en bredare och större lokal arbetsmarknad för Ales invånare.
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Kommunstyrelsen bistår också i arbetet med mål 8 genom att säkerställa den egna organisationens arbetsvillkor
och att gällande avtal och regler på området följs. Under 2020 har flera utvecklingsprocesser startats upp inom
det arbetsrättsliga området för att skapa uppdaterade och informativa rutiner och riktlinjer som ett stöd för chefer i organisationen. Väl fungerande och tydliga HR-processer kommer medföra en resurseffektivare organisation som även kommer ha en positiv inverkan på ekonomin.
Vidare bidrar kommunstyrelsens med arbetet för mål 8 genom utvecklingen av en ny översiktsplan. Översiktsplanens strategier i Ale skall ge möjlighet att skapa goda arbetstillfällen och ge näringslivet goda förutsättningar
för tillväxt.
Överlag går näringslivet bra i Ale kommun vilket bidrar till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vår
styrka är tillväxten i befintliga bolag och lönsamheten i dessa där vi också har en låg konkursgrad. Det som däremot inte är lika tillfredsställande är de nya företagens förutsättningar. Vi har få nyetableringar då vi saknar tillräckligt mycket och tillräckligt stor verksamhetsmark. Vi har också ett för lågt nyföretagande per capita vilket på
sikt kan påverka den ekonomiska tillväxten negativt.

3.3.1 Framgångsfaktorer: Arbeta med innovativ kompetensförsörjning inom
de områden där bristyrken identifieras inom den kommunala organisationen
Kommunstyrelsen bistår i arbetet med innovativ kompetensförsörjning genom att bland annat arbeta med de
övergripande processerna och riktlinjerna för rekrytering.
Vidare arbetar kommunstyrelsen med uppdraget genom att utveckla nya och riktade informationsinsatser och
riktad annonsering. Ett utökat samarbete med utbildningsinstitut har också initierats vilken bedöms positivt påverka förutsättningarna för att nå potentiella talanger.
För att behålla, utveckla och attrahera nuvarande och blivande medarbetare har kommunstyrelsen påbörjat en
kompetenskartläggning inom sektor Utbildning. I detta arbete har kommunstyrelsen även arbetat fram ett stödmaterial till sektorerna inför arbetet med sin framtagning av en kompetensförsörjningsplan. Stödmaterialet syftar
till att underlätta arbetet med framtagandet som ska:
•
•
•
•

baseras på en grundlig analys av kompetensförsörjningssituationen
identifiera de centrala problemen i kompetensförsörjningen
definiera vilka arbetstagargrupper som ska prioritera
identifiera de centrala insatser som behöver göras

Ale kommun har deltagit på Future skills mässan (gymnasiedagarna), som 2020 genomfördes digitalt. Vidare
deltar Ale tillsammans med övriga GR-kommuner för att utveckla arbetet att aktivt närvara på andra mässor. Till
följd utav Covid-19 har detta område inte kunnat fullföljas under det gångna året.
Kommunstyrelsen har också med flertalet av sektorerna genomfört en kompetensgenomlysning för att skapa
struktur och underlag för framtida insatser gällande exempelvis kompetensväxling och annan vidareutveckling av
personal. Underlaget ger även grund för hur rekryteringsarbetet kan utvecklas via exempelvis de annonser som
går ut men även närvaro på mässor eller liknande.

Nämndens mål: Innovativ kompetensförsörjning inom kommunens bristyrken
Sektorn har under hösten arbetat aktivt med att ena HR-specialisternas kommunikation och tagit fram gemensamt utbildningsmaterial att ta med till respektive ledningsgrupper. Detta för att skapa förutsättningar för samtliga sektorers chefer att kommunicera likvärdigt som arbetsgivare, internt likväl som externt.
Flertalet av sektorerna har genomfört en kompetensgenomlysning/plan för att skapa struktur och underlag för
framtida insatser gällande exempelvis kompetensväxling och annan vidareutveckling av personal. Underlaget ger
även grund för hur rekryteringsarbetet kan utvecklas via exempelvis de annonser som går ut men även närvaro
på mässor eller liknande.
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Arbete pågår med att ta fram ett gemensamt material för mottagande av praktikanter, studenter. Detta kommer
skapa likvärdighet inom kommunen och bidra till att marknadsföra Ale som arbetsgivare för potentiella framtida
medarbetare.

3.3.2 Framgångsfaktorer: Skapa framtida arbetstillfällen inom den egna organisationen och i samarbete med lokala näringslivet
Kommunstyrelsen arbetar med att skapa förutsättningar för framtida arbetstillfällena genom bland annat att utveckla formerna för samarbete med de verksamhetsförlagda utbildningarna och erbjuda fler praktikplatser.
Vidare stödjer kommunstyrelsen sektorerna med kompetenstrappor där till exempel nya befattningar med lägre
utbildningskrav införs. Dessa arbeten gör att vi kan kompetensförsörja vår egna organisation och att instegsjobben blir mer tillgängliga för fler av våra medborgare. Det arbetssättet har även bäring på hälsa och välbefinnande
då egen försörjning och sammanhang har en stark positiv korrelation med hälsa.
Kommunstyrelsen har också arbetat med att ta fram e-tjänster med nytta för näringslivet, till exempel e-tjänster
för livsmedelsverksamhet. En tillgänglig myndighet skapar bättre förutsättningar för arbetsmarknadens utveckling.

Nämndens mål: Fler arbetstillfällen skapade i Ale
Ales näringsliv är i en situation där de första varslen pga pandemin är på gång och många företag har omfattande
ekonomiska utmaningar och står inför beslut om permitteringar och uppsägningar. Bedömningen är att arbetslösheten lokalt kommer fortsätta öka och det kommer att generera en minskning av antalet arbetstillfällen i
kommunen, dock kommer vi att klara oss lindrigare än de kommuner som har omfattande handel, turism eller
annan besöksverksamhet. Under slutet av 2020 sågs glädjande tecken på en ökad vilja för större etableringar i
kommunen som har potential att verka i en betydligt ljusare riktning under de kommande åren.

3.3.3 Framgångsfaktorer: Fullfölja Näringslivsstrategin
Vissa delar av näringslivsstrategin är genomförda, men fokus har framförallt legat på rådgivning till företag med
ekonomiska problem på grund av pandemin. Urvalet för rådgivning har föregåtts av information och undersökningar via alla våra kanaler.
Till hjälp med rådgivningen har vi också haft bland andra Almi och Business Region Göteborgs företagslotsar.

Nämndens mål: Göteborgsområdet är en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder
bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.
Pandemin kommer att fortsätta påverka förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt. Bedömningen är att fokusera på stöd som minskar risken för konkurser i näringslivet. Det betyder i nuläget att resurser styrs mot ett smalare område på bekostnad av annat.

3.4 Hållbara städer och samhällen (Målbild 11)
Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen
Kommentar
Kommunstyrelsen arbetar stödjande med att skapa bättre förutsättningar för sektorernas arbete. I detta uppdrag
har kommunstyrelsen för mål 11 tagit fram en Befolkningsprognos 2020-2031 för att underlätta beslut och prioriteringar.
Sammanfattningsvis beräknas antalet barn i de yngre åldersgrupperna och personer i den äldsta åldersgruppen
öka kraftigt. Prognosen som är gjord 2020 beräknar en mindre tillväxttakt än tidigare prognoser. Det beror fram-
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förallt på ett minskat byggande och uppdaterade siffror från Statistiska Centralbyrån. Den globala pandemin
skapar större osäkerheter för prognosen än vanligt.

Diagram 1. Procentuell befolkningsökning respektive år för prognosen 2019 och 2020.

Diagram 2. Procentuell ökning för olika åldersgrupper på 5 och 10 års sikt enligt prognos 2020
Vidare arbetar kommunstyrelsen med att skapa bättre förutsättningar för bland annat Internet of things (IoT), att
via digitala lösningar hantera vardagliga ting som maskiner, fordon, hushållsapparater mm och Öppen Data. Ett
arbete pågår tillsammans med Microsoft samt övriga berörda aktörer att titta på och pröva IoT-verktyg. Avtal har
tecknats med leverantör av LoRaWAN-nät, dvs en digital dataöverföringsteknik, som kommer göras tillgängligt
under 2021. Möjlighet till insamling av data i syfte att skapa bra planerings- och beslutsunderlag görs möjligt.
Visualisering av insamlat data kommer att möjliggöras där samarbete bl. a. har etablerats med Västra Götalandsregionen i arbetet med öppna data. Här arbetar också kommunstyrelsen med att säkerställa att det finns rutiner
och riktlinjer för dataskyddsförordningen (GDPR) och annan lagstiftning som reglerar området och säkerställer
människors integritet.
Kommunstyrelsen arbetar också med att skapa bättre förutsättningar för ett gott företagsklimat. Ett gott klimat
påverkar förutsättningarna för företagande och entreprenörskap. Sektor samhällsbyggnad leder detta arbete och
kommunstyrelsen bistår med analys och statistik, med företagsrelationer, lotsmöten och andra relationsskapande
insatser. Slutligen arbetar kommunstyrelsen med hållbara städer och samhällen genom arbetet med energi- och
klimatrådgivning.
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Mått
Befolkningstillväxt

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

1,48 %

2,4 %

61,67 %

3.4.1 Framgångsfaktorer: Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun
Översiktsplanens strategier utgår från att tillväxten de kommande trettio åren i huvudsak ska ske genom ortsutveckling. Det är orterna med pendeltåg som ska ha störst befolkningsökning och kommunen som helhet har ett
befolkningsmål på en och en halv procent. Genom en planerad mark- och vattenanvändning där olika typer av
bebyggelse för människor och verksamheter med olika förutsättningar integreras bidrar kommunstyrelsen till att
skapa förutsättningar för förändrade samhällsstrukturer i Ale kommun.
Kommunstyrelsen har också bidragit till att skapa förutsättningar för förändrade samhällsstrukturer genom att
bistå sektorerna service, utbildning och samhällsbyggnad i sitt arbete med att ta fram vägledande principer för
planering av var skolor och förskolor placeras. Dessa återfinns nu i det av utbildningsnämnden antagna ramprogrammet för nybyggnation.

Nämndens mål: Blandad bebyggelse i orternas bostadsområden
Behovet av blandad bebyggelse med olika typer av bostäder med varierande upplåtelseformer utgör hela tiden
underlag vid planläggning och markanvisning.

3.4.2 Framgångsfaktorer: Infrastruktur och lokalförsörjning som möter nuvarande och framtida behov
Kommunstyrelsen samordnar arbetet med befolkningsprognoser och planerat bostadsbyggande. Arbetet har
sammanställts i rapporten "Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2020-2024" och som använts som underlag till
"Befolkningsprognos 2020-2031".
Kommunstyrelsen har också under 2020 startat upp ett arbete med att kartlägga behovet samt möjligheterna med
"smart fastighet" som koncept. Det innebär att nyttja digitala verktyg för tillsyn, energianvändning, ventilation mm.
Kommunstyrelsen har vidare under 2020 bistått sektor service med process- och projektledning för framtagandet
av nytt kommunhus samt genom samarbete i olika processer där sektor samhällsbyggnad driver plan- och utvecklingsfrågor och då bidragit till att lyfta nya perspektiv kring framtida behov.

Nämndens mål: Samordna planeringsunderlag för befolkningsutveckling
Kommunstyrelsen arbetar stödjande med att skapa bättre förutsättningar för sektorernas arbete. I detta uppdrag
har kommunstyrelsen för mål 11 tagit fram en Befolkningsprognos 2020-2031 för att underlätta beslut och prioriteringar.
Sammanfattningsvis beräknas antalet barn i de yngre åldersgrupperna och personer i den äldsta åldersgruppen
öka kraftigt. Prognosen som är gjord 2020 beräknar en mindre tillväxttakt än tidigare prognoser. Det beror framförallt på ett minskat byggande och uppdaterade siffror från Statistiska Centralbyrån. Den globala pandemin
skapar större osäkerheter för prognosen än vanligt.

3.4.3 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med
och lösa samhällsutmaningar
Genom arbetet med Ale 360 samlades representanter från olika delar av samhället och definierade och prioriterade samhällsutmaningar och möjliga lösningar.
Under pandemin har andra samhällsaktörer klivit in och arbetet har tagit ordentlig fart då kommunen både som
organisation och samhälle ställdes inför utmaningar som organisation inte kunde lösa själva. Flera företag har
ställt om sin produktion och hjälpt till att utveckla produkter och idéer inom företrädesvis skyddsmaterialområdet. En utveckling har skett av intra-organisatoriska samarbeten där också föreningslivet varit en spelare tillsammans med förtroendevalda, tjänstepersoner och privat sektor.
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3.4.4 Framgångsfaktorer: Det långsiktigt hållbara Ale planeras genom arbetet med ny översiktsplan
Ale, lätt att leva och långsiktigt hållbart är målet för den nya översiktsplanen. I strategierna tydliggörs i vilken
riktning kommunen ska växa. I fokus är ortsutveckling där boende och näringsliv ges förutsättningar att växa. De
allmänna intressena tydliggörs och komplexiteten i olika val mellan dessa tydliggörs i ett nytt digitalt verktyg.
Med anledning av rådande läge har dock arbetsmetoderna behövt justerats. Förtroendevalda och invånare har
deltagit i dialoger om orternas framtida potential och olika allmänna intressen. Invånare, förtroendevalda, näringsliv, föreningar och övriga myndigheter erbjuds möjlighet att faktagranska och komma med synpunkter på
hela innehållet. Planen är ett text- och kartmaterial och kommer att i sin slutliga form bli ett digitalt verktyg, som
kopplas samman med kommunens kunskapslager i kartdatabasen. Översiktsplanens syftar till en fysisk planering
som är långsiktigt hållbar socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Hur utbyggnaden kommer att ske, bedöms och
beslutas i varje detaljplan eller bygglov fortlöpande. Intressekonflikter kommer att behöva värderas, resultatet ska
hela tiden speglas mot en hållbar utveckling.
Samrådshandling för ny översiktsplan är planerad för beslut i kommunstyrelsen den 16 februari 2021.

Nämndens mål: Pågående arbete med ny översiktsplan fortsätter
Översiktsplanen planeras att antas hösten 2021. Därefter fortsätter den rullande översiktsplaneringen enligt Boverkets modell kontinuerligt för att möta de behov, krav och möjligheter som ges. Grunden för ett nytt digitalt
verktyg skapas och ska ge svar på hur den de förtroendevalda vill att kommunen ska utvecklas på trettio års sikt.
Under varje mandatperiod kommer de som har ansvar att kunna prioritera hur och i vilken ordning den fysiska
miljön utvecklas.

3.5 Bekämpa klimatförändringarna (Målbild 13)
Agenda 2030
Bekämpa klimatförändringen
Kommentar
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett verktyg över vilka inköp som har störst miljöpåverkan. Verktyget
ska användas för att se över miljöpåverkan från kommunens inköp.
En vägledning och metodhandbok har arbetats fram i projektet för cirkulära möbelflöden. Handboken kan nu
börja användas i inredningsprocesser.
I all planering ska hänsyn tas till kommande klimatförändringar. Kommunstyrelsen har i arbetet med att verkställa intentionerna i kommunens resepolicy gett anställda tillgång till elcyklar och upphandlat miljövänligare
fordon till de arbetsresor som behöver ske.
Kommunstyrelsen har också ett fokus på Grön IT vilket innebär både minskad miljöpåverkan från själva användandet av IT-hårdvara och minskad miljöpåverkan genom att optimera och även ersätta miljökrävande processer
med IT-tjänster.
En aspekt är att försöka använda färre fysiska servrar genom att nyttja virtualiseringstekniker som gör det möjligt
att köra flera servrar på en och samma hårdvara. Med färre fysiska servrar minskar inte bara elanvändningen utan
även behovet av kylanläggning.
Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan stödjer kommunstyrelsen arbetet med att bekämpa klimatförändringar. Ett arbete pågår med skredriskprevention längs Göta älv. En klimatanpassningsplan ska tas fram som
ytterligare ett kunskapslager i kommunens kartdatabas.

3.5.1 Framgångsfaktorer: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Energi och klimatstrategin följs och har under hösten 2020 reviderats. Arbetet med klimat- och energirådgivning
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stödjer också detta mål. Kommunstyrelsen bidrar också med kunskapsunderlag till sektorerna i deras arbete för
denna målsättning.
Inom projektet Resurssmarta äldreboenden har ett arbete bedrivits med att minska avfallsmängder och engångsartiklar. Projektet visar på minskade avfallsmängder, minskade kostnader och ökad kvalitet.
Kommunen har också deltagit i projektet DMO 2.0 som handlar om cirkulära möbelflöden. Företag som säljer
återbrukade möbler har upphandlats.
F/ACT Movement är ett pågående projekt som syftar till att bidra till hållbara val gällande mode och textilier.
Projektet riktar sig till invånare såväl som företagare.
Kommunstyrelsen har även installerat en ny datacenterlösning där resultatet bland annat blir minskad energiförbrukning. Denna lösning kommer även att innebära en kostnadseffektivisering på sikt.

3.5.2 Framgångsfaktorer: Fullfölja energi och klimatstrategin
Under året har sektorn haft ett uppdrag att revidera energi-och klimatstrategin med ekonomiska konsekvenser
för föreslagna fokusområden samt att göra den mer teknikneutral. Revideringen har också lett till att strategin är
på en mer övergripande nivå och mer anpassad till tillitsbaserad ledning- och styrning då sektorerna själva tar
fram åtgärder utefter kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till minskade utsläpp.

3.5.3 Framgångsfaktorer: Arbetet med klimatsmart upphandling
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett verktyg över vilka inköp som har störst miljöpåverkan. Verktyget
ska användas för att se över miljöpåverkan från kommunens inköp.

Nämndens mål: Genom klimatsmart upphandling minska organisationens klimatpåverkan
Under hösten har en genomgång av kommande upphandlingar gjorts för att se vilka som är lämpliga att införa
klimatkrav i. Kommunstyrelsen har också antagit ett antal klimatlöften som bland annat handlar om upphandling
och under 2021 kommer stöd att ges till kommunerna i form av workshops

3.6 Genomförande (Målbild 17)
Agenda 2030
Genomförande och globalt partnerskap
Kommentar
Kommunstyrelsen stödjer genomförande och globalt partnerskap genom olika insatser. I arbetet med Ale 360
involveras både invånare, föreningsliv och näringsliv tillsammans med tjänstepersoner och politiker i komplexa
frågeställningar kring mellanmänskliga möten. I diskussionerna har man tagit del av varandras perspektiv och
gemensamt prioriterat det fortsatta arbetet. Att ta fram ett förslag på hur tillitsskapande dialoger kan genomföras
har diskuterats av sektorernas verksamhetsutvecklare. Ett förslag har arbetats fram av en mindre arbetsgrupp och
testats på några enhetschefer. Lathunden för uppföljande dialoger behöver vidareutvecklas under året.
Kommunstyrelsen har under 2020 besökt Ulster University i Belfast. Syftet var att stimulera till fortsatt samarbete inom ramen för de EU-konsortium som bildades efter våra event/seminarier i Bryssel. Tanken var att de
skulle besöka oss här i samband med sommaren men har skjutits på framtiden mot bakgrund av den rådande
pandemin.
Kommunstyrelsen arbetar med prevention av tidiga skolavhopp genom ett globalt partnerskap. På grund av pandemins förutsättningar har arbetet gått över till att vara digitalt vilket har försvårat insatser inom ramen för samarbetet.
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3.6.1 Framgångsfaktorer: Strategi för att behålla, rekrytera och utveckla chefer och medarbetare
Kommunstyrelsen arbetar med olika insatser för att utveckla chefskapet och stärka våra ledare. Detta bidrar till
en ökad trygghet i våra personalgrupper vilket förväntas ge resultat avseende bland annat minskad personalomsättning där omsättningen är hög.
Ett led i detta arbete är våra chefsforum som bidrar till att skapa utrymme för dialog i olika frågor och ett kollegialt sammanhang över hela organisationen. Ett utvecklingsarbete för chefsforum har initierats under 2020 och
en plan för chefsutveckling är under bearbetning.
Kommunstyrelsen har med flertalet av sektorerna genomfört en kompetensgenomlysning/plan för att skapa
struktur och underlag för framtida insatser gällande exempelvis kompetensväxling och annan vidareutveckling av
personal. Underlaget ger även grund för hur rekryteringsarbetet kan utvecklas via exempelvis de annonser som
går ut men även närvaro på mässor eller liknande.
Kommunstyrelsen arbetar också med att ta fram ett upplägg för ett digitalt och uppdaterat introduktionsprogram
för chefer såväl som medarbetare. Ett välutvecklat program för "onboarding" bedöms gynna möjligheter till att
dels rekrytera men också behålla kompetens.

Nämndens mål: Personalomsättningen ska minska för såväl medarbetare som chefer och
oavsett yrkesgrupp.
En nyckel till minskad personalomsättning är att känna ett gemensamt engagemang och att det finns möjlighet
till utveckling som medarbetare /chef med tydliga mål, värderingar och rätt vägledning.
Kommunstyrelsen har under 2020 anställt en tillsvidareanställd HR-chef och en lönechef. Detta bedöms kunna
göra att kommunstyrelsens förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt och strategiskt arbete stärks. På sikt bedöms detta påverka förutsättningarna för att behålla personal då stödet från kommunstyrelsen ökar.

3.6.2 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning
Det ligger i hela kommunstyrelsens uppdrag att hitta bra samarbetsformer inom kommunens organisation och
att bygga nätverk som levererar verksamhetsnytta.
Under den mest intensiva fasen av pandemin i våras arbetade kommunstyrelsen med att möjliggöra för nya samarbeten kopplat till behovet skyddsprodukter där flera företag bidrog genom att ställa om produktion och leverera tjänster som i ett kritiskt läge för Ale kommun väsentligt påverkade kommunens möjligheter att säkerställa
skyddsmaterial för sina anställda.
Kommunstyrelsen har också inom ramen för detta uppdrag initierat dialoger med respektive sektorledning för att
förbättra och utveckla styrmodeller och uppföljning. Centralt pågår arbete för att se över vad som lämpar sig bäst
att ha kommunbidragsfinansierat och vad som lämpar sig för att hantera via intäktsfinansisering.
En översyn av tjänstekatalog för IT har också initierats under 2020 med syfte att främja ett bättre och effektivare
nyttjande av IT-utrustning i kommunen som helhet. Den nya tjänstekatalogen skall vara mer transparant och
lättare att förstå för läsaren. Riktlinjer för hur denna skall uppdateras har tagits fram. Verktyget för ITgovernance har uppdaterats och kommer att utvecklas ytterligare under 2021 för att möjliggöra en tydligare styrning av ekonomin.
En Molnstrategi har tagits fram med syftet att möjliggöra säkerhetsmässigt och ekonomiskt trygga val för framtiden, denna har ännu inte fastställts.

Nämndens mål: Söka deltagande i Vinnovas Missions - ett nytt kraftfullt sätt att möta samhällsutmaningar
Kommunstyrelsen har ej genomfört en ansökan för att ingå i Vinnova missions då detta prioriterades ner på
grund av nya förutsättningar för kommunstyrelsens uppdrag där pandemin skapade behov för omprioritering.
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3.6.3 Framgångsfaktorer: 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 helhet och samarbeta över avdelningsgränser och sektorsgränser.
Genom arbetet i Ale 360 möjliggörs medverkan för andra aktörer och invånare att medverka till att lösa komplexa samhällsfrågor. Genom samarbete med olika intresseorganisationer och våra råd ges också utrymme för
externa aktörer att bidra i genomförandet av kommunens budget och verksamhetsplan. Inte minst genom näringslivsstrategin.

3.6.4 Framgångsfaktorer: Digitalisering är en förutsättning för en hållbar utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina
åtaganden. En utredning ska visa hur detta ska ske på bästa sätt.
Utredningen har ej genomförts under 2020.
Sektorerna har dock i samverkan med kommunstyrelsen arbetat fram lokala e-Strategier för aktivt lokalt digitaliseringsarbete. Kommunstyrelsen deltar i framtagande och utrullning av olika digitaliseringsinitiativ, små som
stora, tillsammans med berörd verksamhet. Ett nära och kontinuerligt stöd är viktigt då all digitalisering är teknikdriven och kräver en driftsäker teknikplattform.
Under 2021 rekryterar kommunstyrelsen en digitaliseringsstrateg.

Nämndens mål: Genomföra den av kommunfullmäktige fastställda policyn för digitalisering.
Kommunstyrelsen har arbetat med att utveckla den kommunövergripande förvaltningsmodellen för IT i att även
hantera frågor om digitalisering och därmed skapa en bättre helhetsbild över digitaliseringsinitiativ.
Handböcker för processmodell samt robotisering av processer (RPA) är framtagna.
Kommunstyrelsen har också inrättat en tjänst som digitaliseringsstrateg som planeras att färdigrekryteras våren
2021.

3.6.5 Framgångsfaktorer: De personliga mötena är viktiga för att organisationen ska bli trygg och delaktig. En större förståelse och en ökad
känsla av ansvar för helheten. Bättre organisatoriska och ekonomiska
styrmedel för att så sker.
De personliga mötena har fått stå tillbaka under 2020 beroende av pandemin och de restriktioner för just fysiska
möten som under året skärpts. Användningen av digitala möten har i stället utvecklats snabbare än vad som annars skulle skett. Digitala möten fungerar bra men kan inte helt ersätta de personliga mötena.

Nämndens mål: Införandeprocess för tillitsbaserad styrning och ledning påbörjad
Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft sina första dialogträffar med respektive sektorchef/presidium. Från
och med 2021 planerar kommunstyrelsen att införa tillitsdialoger med kommunstyrelsens respektive avdelningar.

Nämndens mål: En tydligare planerings- och uppföljningsprocess är framtagen och implementerad
En plan för verksamhetsplanering och uppföljning togs fram i en mindre arbetsgrupp i en tvärsektoriell samverkansgrupp benämnd beslutsstödsgrupp. Planen för uppföljning och dialogprocess för Ale kommun 2020 antogs
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av KF i december 2019.
Att ta fram ett förslag på hur tillitsskapande dialoger kan genomföras har diskuterats i beslutsstödsgruppen. Ett
förslag har arbetats fram av en mindre arbetsgrupp och testats på några enhetschefer. Under 2020 startades även
ett arbete med identifiera indikatorer för de strategiska målen upp samt en reviderad plan för hur den interna
kontrollen ska bedrivas.
Arbetet intensifieras under 2021 där fler delar av organisationen blir involverade i syfte att mer långsiktigt arbeta
fram en modell för planering, styrning och uppföljning av kommunen.
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4 Basverksamhet
4.1 Uppföljning av basverksamhet
Ekonomiavdelning
Ekonomiavdelningen ansvarar i praktik och via processtyrning för upprättandet av budget på alla nivåer, analys
och prognos, inköp och redovisning. Ekonomiavdelningens grunduppdrag fortgår och under året har fokus varit
på att bland annat öka andelen elektroniska fakturor, slutföra införandet av nytt budget och prognosverktyg (Insikt). Upphandling av nytt ekonomisystem med tillhörande inköpsmodul genomfördes under hösten och avtal
med ny leverantör skrevs 19 januari 2021.
Under sommaren har inköpshandboken blivit klar och lanserad på intranätet.
Kansli och Säkerhet
Från och med 1 juli är avdelningens nya namn kansli- och säkerhetsavdelningen. Avdelningen består av förstnämnda delen kansli som innehåller nämndadministration, juridik, registratur, informationssäkerhet, arkiv m.fl.
uppgifter samt överförmyndarverksamhet. Kansliet har påbörjat ett stort arbete med att kvalitetssäkra befintliga
administrativa processer och utveckla nya processer. Bland annat har nya styrdokument utarbetats såsom riktlinje
för styrdokument, nytt arkivreglemente, reglemente för krisledningsnämnden m.m. Arbetet med att upphandla
ett nytt ärendehanteringssystem har påbörjats, vilket kommer innebära mycket arbete för avdelningen men de
potentiella vinsterna är stora för organisationen. De stora brister som identifierats vad gäller administrativa processer, bland annat inom posthantering och diarieföring, åtgärdas efter hand med fokus på de processer där det
finns stora risker. Utvecklingsarbetet är dock av en sådan omfattning att en hel del risker inte kan hanteras så
snart som vore önskvärt.
Den nya säkerhetsorganisation är i drift och har under våren arbetat fokuserat med Coronapandemin och de
samhälleliga följder som varit, bland annat social oro. Under hösten fokuserar verksamheten på stödjande insatser inom systematiskt brandskyddsarbete såsom utrymningsövningar. Utvärderingar av arbetet med Coronapandemin och TFÖ (totalförsvarsövning) ska genomföras.
HR-avdelning
HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HRområdet som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar.
Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden:
Lön - betala ut rätt lön i rätt tid till alla våra medarbetare.
Det strategiska – att tillse att vi har processer som stödjer oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgivare, vilket bland annat berör kompetensförsörjning, rehabilitering och vår personalpolitik i stort.
Det operativa – att tillse att HR-avdelningen kan ge verksamheternas chefer konsultativt stöd i alla personalfrågor som rekrytering, lönebildning, rehabilitering, arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete, och på så sätt
bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap.
Under 2020 har en ny handbok för chefer och medarbetare publicerats. Den kommer över tid att fyllas på med
styrdokument, checklistor, blanketter och annat material som underlättar möjligheten att göra rätt och samtidigt
stötta arbetet med att bli en arbetsgivare med likvärdiga möjligheter för alla inom organisationen.
IT - övergick till Servicenämnden under hösten 2020
IT har ansvarat för kommunens Digitala agenda och för att IT-frågor samordnas och drivs utifrån ett helhetsperspektiv. ITs uppdrag har då varit att bistå ledningen med strategisk beställarkompetens. Den huvudsakliga uppgiften är att sköta drift, support samt utveckling av Ale Kommuns IT-plattform på uppdrag av verksamheten,
samt stötta verksamheterna i deras verksamhetsutveckling.
IT-avdelningen ansvarar för kostnadseffektiv hantering av IT-utrustning (dator, bildskärm, skrivare). Enheten
har uppdrag drift, support, utveckling, inköp/utökning av hård- och mjukvara, hantering av backup/restore,
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kommunikationsnät, central serverutrustning, lagring och licenser samt supportavgifter. Stora delar av verksamheten är intäktsfinansierad.
Mark- och exploatering - övergick till Samhällsbyggnadsnämnden hösten 2020
Mark- och exploatering utvecklar och förvaltar kommunens mark- och fastighetsinnehav.
Under 2020 har bostadsbyggandet varit expansivt. Kronogården är i stort sett färdigutbyggt. Inflyttning har skett
i ca 530 bostäder.
På Kärrvägen i Nol var det under året inflyttning i 20 bostäder.
På Änggatan i Älvängen bygger Alebyggen två hus med tillsammans 76 lägenheter. I Svenstorp, Älvängen, har 33
radhus färdigställts under året. Där finns även 15 tomter för friliggande hus som har sålts till privatpersoner. I
Skepplanda vid Prästgården har 20 av 29 bostäder färdigställts.
En större detaljplan för bostäder som pågår är Gustavas plats i Älvängen, den antogs den 7 september men har
överklagats. Detaljplan för Vallmovägen har vunnit laga kraft men inte börjat byggas. Vid Folketshusvägen i Nol
har Alebyggen påbörjat byggandet av två punkthus.
Efterfrågan på planlagda tomter i Skepplanda verksamhetsområde har kommit igång. Alla tomter är sålda.
Osbackens verksamhetsområde har sålts till en exploatör. Detaljplanen antogs och vann laga kraft under december. Positivt planbesked har erhållits för att planlägga för verksamheter på Alvhems tidigare stationsområde och i
Häljered strax före den södra infarten till Älvängen.
För Älvängens västra industriområde har de förberedande arbetena inför sanering och skredsäkring av området
färdigställts med hjälp av upphandlad konsult. Ansökan om miljödom lämnades in till mark- och miljödomstolen
i februari. Ansökan om statligt bidrag för åtgärderna, kostnadsberäknade till 147,6 mnkr, gavs in till länsstyrelsen
under sommaren.
Avdelningen för strategi och uppföljning
Avdelningen ansvarar för näringsliv, kontaktcenter, översiktsplanering, kommunikation och utveckling. På grund
av pandemin har en del resurser fördelats om där både kommunikationsenheten och näringslivsenheten fått ställa
om sina verksamheter och bistå med riktat arbete kopplat till pandemin utöver ordinarie basverksamhet. Arbetet
med kompetensutveckling av företag fick prioriteras ner för att riktade insatser för att minska risk för konkurs
under pandemin skulle få ta större plats.
Under året har kontaktcenter hanterat 79 642 ärenden, 11 988 via e-post (15 procent) och 67 654 via telefon (85
procent).
Genom mottagningsenheten har det även blivit lättare för aleborna att komma i kontakt med socialtjänsten och
planeringen av ansökningarna för skolskjuts tillsammans med utbildning har lett till färre frågor från vårdnadshavare. Andelen besvarade samtal var 93 procent (mål 90 procent). Den genomsnittliga tiden som aleborna fick
vänta i telefon innan en kommunvägledare svarade låg under året på 31 sekunder.
Andelen avslutade ärenden i telefon, när aleborna inte behöver göra mer i ärendet, landade för året på 79 procent
(mål 70 procent).
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Under året genomfördes för första gången så kallade Mystery Calls för att fånga kommunvägledarnas förmåga att
hantera inkommande telefonsamtal. En första nollmätning för att ha en referenspunkt genomfördes i maj och en
uppföljande mätning i november.
Telefonsamtalet bedömdes på en 5-gradig skala med målet 4,0.
Maj månads nollmätningen visade på en markant förbättring av helhetsupplevelse på 3,8 och den uppföljande
mätningen i november på 4,2. Samtliga parametrar för god service nådde i november målvärdet 4,0 (nollmätningens resultat inom parentes).
•
•
•
•

Helhetsupplevelse: 4,2 (3,8)
Engagemang: 4,2 (4,0)
Kompetens: 4,1 (3,7)
Guidning: 4,0 (3,8)

Översiktsplanen metodutvecklas och följer Boverkets modell för rullande översiktsplanering. Det innebär bland
annat att kommunens kartlager kommer att kunna läsas tillsammans med översiktsplanens strategiska karta och
markanvändningskartan. Dessutom kommer textinnehållet att kopplas digitalt, så karta och text kan läsas samtidigt. Det innebär också att nya kartlager kan tillföras kontinuerligt och uppdateras, utan att översiktsplanen behöver ändras. Målsättningen är att huvudinriktningen i översiktsplanen på trettio års sikt ska vara ett gemensamt
mål som svarar på frågan vart, med vilken riktning ska tillväxten ske. Hur tillväxten sker, bestäms i detaljplanering och bygglov och prioriteras av det politiska styret under respektive mandatperiod.
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5 Ekonomisk analys
5.1 Analys och förslag för framtiden
Analys
Sektor Kommunstyrelse redovisar ett samlat positivt resultat för 2020 med 11 700 tkr där samtliga verksamhetsområden redovisar ett överskott mot budget.
Kostnader och ersättningar Covid-19 för Kommunstyrelsen
Statlig ersättningen för sjuklönekostnader pga Covid-19 har för året utgått med 445 tkr. Nettokostnaden för
merkostnader Covid-19 som kommunen kunnat söka statlig ersättning för hos Socialstyrelsen uppgår till
ca 1 600 tkr. De totala kostnaderna för KS uppgick 2020 till 9 765 tkr varav 8 140 tkr har återsökts och 6 900 tkr
av dessa är utbetalda. Resterande 1 240 tkr har kommunen bokat upp som fordran mot staten. Att kommunen
har en nettokostnad på 1 600 tkr för merkostnader för Covid-19 beror bland annat på att allt merkostnader inte
har varit sökbara men den absolut största orsaken är avhängigt att det inte finns några nationella beslut om man
kommer få ersättning för de kostnader som uppstått under framförallt december. Kommunen har gjort en rad
stora inköp av både ansiktsmasker och även antigentester i december.
Kommunen har totalt redovisat merkostnader för Coronapandemin på ca 12 600 tkr och fått ersättning för
9 440 tkr. Det innebär att den totala merkostnaden för kommunen är ca -3 160 tkr varav 1 600 tkr finns som
beskrivs ovan inom Kommunstyrelsen. Resterande del finns ute i nämnderna, framförallt inom Omsorg- och
arbetsmarknadsnämnden.
Verksamheternas ekonomi
Sektorsövergripande verksamhet visar en positiv avvikelse på 3 600 tkr där 200 tkr utgörs av att sektorns buffert på 3 000 tkr inte är nyttjad fullt ut. 2 000 tkr av bufferten har gått till beslutet om att ge en extra julgåva som
uppskattning till alla kommunens medarbetare för ansträngningar under pandemin och 800 tkr avser ersättning
till servicenämnden för kommunens samlade posthantering. 4 700 tkr av de avsatta 5 000 tkr för personal och
chefsutveckling har nyttjats genom framförallt insatser inom sektor Utbildning samt sektor Omsorg och arbetsmarknad.1 800 tkr av avsatta 2 000 tkr avseende digital agenda har inte nyttjats och är väl främst ett resultat av att
ansökningsförfarandet för sektorerna inte arbetats fram. Av avsatta medel 3 500 tkr för övriga strategiska mål så
är bara cirka 500 tkr nyttjade och avser LONA projektet (naturvårdsprogram). Till sist så är underskottet på
1 600 tkr som nämns ovan avseende merkostnader konsekvenser av pandemin belastade sektorsövergripande.
Förtroendeverksamheten visar ett positivt resultat på nästan 1 750 tkr och det utgörs nästan uteslutande av
lägre arvoden vilket är en konsekvens av lägre frekvens och deltagande på möten på grund av pågående pandemi.
Alla nämnder visar ett positivt överskott förutom Samhällsbyggnadsnämnden som har ett litet underskott på ca 30 tkr. Hälften av det totala överskottet finns inom Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som tillsammans visar ett positivt resultat på ca 900 tkr.
Ekonomiavdelningen utför sitt uppdrag inom tilldelad ekonomisk ram och redovisar ett överskott på 950 tkr.
Överskottet beror på att det finns medarbetare som varit långtidssjukskrivna under perioder av året tillsammans
med att några gått ner i tjänstgöringsgrad temporärt. Medel finns också över avseende konsultinsatser då dessa
inte beräknas nyttjas till fullo. IT-licenser samt kapitalkostnader för det nya budgetverktyget Insikt har varit lägre
under året då dessa inte utgått på helår utan främst under hösten. Covid-19 läget gör också att det finns medel
över när det gäller kurser och konferenser. Intäktssidan har också genererat ett överskott vilket beror på sjuklöneersättningar från staten samt utförda arbetstimmar mot Evert AB.
Personalavdelningens resultat för året är 120 tkr. Kostnaden för företagshälsovården och friskvård ökar och
visar ett samlat underskott på ca -600 tkr. Att personalavdelningen ändå visar överskott beror främst på att man
under delar av året haft vakanta tjänster och lånat ut medarbetare till central pandemi-hantering samt mindre
överskott inom andra delar av sin verksamhet.
Kansli och säkerhetsavdelningens överskott på ca 250 tkr beror främst på att det funnits vakanser och tjänsteledigheter som medfört lägre personalkostnader under året. Det har dock till stora delar förbrukats genom att
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hyreskostnaderna varit högre än budget vilket till del beror på ombyggnation i Nödingekontoret och justering av
ventilation och värme/kyla i huset.
Avdelningen Strategi och uppföljning visar ett större överskott på 5 000 tkr. Överskotten visar sig främst
inom utvecklingsenheten som har avdelningens största budget men även kontaktcenter visar ett överskott på
800 tkr. Det senare beror på vakanta tjänster först tillsattes under hösten då utökad bemanning inom kommunikation prioriterades inom dåvarande avdelning samt att sjukfrånvaron varit hög. Att det dröjde med att tillsätta
de vakanta tjänsterna har kortsiktigt bidragit till ett överskott. Det har dock påverkat kontaktcenters förmåga att
ta mot nya uppdrag från sektorerna. Utvecklingsenhetens överskott uppgår till nästan 4 300 tkr. Enhetens överskott kommer från minskade kostnader för fritidskort 800 tkr samt färdtjänst som visar ett överskott på
2 100 tkr. Överskottet inom färdtjänsten beror både på minskade kostnader för arbetsresor där bland annat ett
individärende samt att färdtjänstresor minskat på grund av pandemin. Vidare har inte konsulter använts i planerad utsträckning och kostnaderna för Ale 360 minskade väsentligt då flera av de planerade insatserna fick skjutas
fram eller genomföras på annat vis.

5.1.1 Diagram - nämnd

5.1.2 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning (insikt)
Resulträkning
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse Budget

5 882

19 469

13 587

4 Material/Bidrag/Köpt vht

-41 995

-40 175

1 820

5 Personalkostnader

-77 235

-74 539

2 696

Övriga verksamhetskostnader

-45 453

-51 878

-6 425

-158 802

-147 123

11 679

3 Intäkter

Alla Konton

Nettokostnad per verksamhet
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Årsavvikelse 2019

-31 087

-31 120

-33

-24

Tkr
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN
Räddningstjänst
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Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Sektorövergripande exkl politisk verksamhet

-20 292

-16 694

3 598

5 400

Politisk verksamhet

-14 850

-13 111

1 739

-1 256

Ekonomiavdelningen

-17 981

-17 025

956

2 870

Personalavdelningen

-21 467

-21 348

119

-895

Kansli och säkerhetsavdelningen

-18 787

-18 529

258

2 433

Strategi och uppföljning

-34 338

-29 296

5 042

1 699

-158 802

-147 123

11 679

10 227

NETTOKOSTNADER

Årsavvikelse 2019

Investeringar
Investeringsanalys
Investeringsnivån inom KS är på totalen mycket lägre än tidigare år då investeringar som IT respektive Mark och
Exploatering står för har flyttats över till servicenämnden respektive Samhällsbyggnad. Av den totala investeringsnivån på 5 850 tkr så nyttjades inte 5 260 tkr av dessa. Budgetposten avseende i Infrastruktur för kollektivtrafik som är pågående kommer ett äskande om att föra över medel till 2021 i det årliga ärendet avseende överföringar investeringsbudget.

Investeringar, detaljerad
Investeringar
Utfall perioden

Budget perioden

Årsavvikelse

E-arkiv

0,0

500,0

500,0

INSIKT

940,0

1 200,0

260,0

Ärende- o dokumenthanteringssystem
Årsanlag/reinvesteringar
Infrastruktur för kollektivtrafik
Summa

0,0

150,0

150,0

38,4

1 000,0

961,6

-388,0

3 000,0

3 388,0

590,4

5 850,0

5 259,6

Att det står ett minusbelopp på utfall för kollektivtrafik innebär att utbetalning av investeringsbidrag har inkommit. Byggnationen av två hållplatser kommer dock att ske 2021 och
medlen kommer att följa med över till 2021.
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6 Personalanalys
6.1 Kommunens anställda
6.1.1 Antal anställda
Antal anställda

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

Antal tillsvidareanställda,

106

106

0

-varav kvinnor i %

65,1

65,1

0,0

-varav män i %

34,9

34,9

0,0

Antal heltidsanställda

103

102

1

Antal deltidsanställda

3

4

-1

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)
Antal arbetade timmar (timanställda)
-varav kvinnor

11

20

-9

1 061

1 813

-752

981

1 604

-623

80

2 029

-1 949

129,78

128,72

1,06

0,54

0,92

-0,38

130,31

129,64

0,67

-varav män
Årsarbetare
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

6.2 Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaro på sektor Kommunstyrelsen under 2020, för tillsvidareanställda samt tidsbegränsat månadsanställda, var 4,6 %, korttidsfrånvaron låg på 2,1 %. Detta innebär ett oförändrat resultat från 2019. Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,7 % och motsvarande siffra för män var 2,5 % procent. Sjukfrånvaron är fortsatt
högre bland kvinnor än män.
Då Coronapandemin pågår finns det fortfarande en ökad risk för sjukfrånvaro på arbetsplatserna. Arbetsgivaren
ser i dagsläget att det finns enheter som har en ökad sjukfrånvaro, det har ännu inte berört Kommunstyrelsen
nämnvärt.
Den totala sjukfrånvaron för sektor Kommunstyrelsen ligger lågt i jämförelse med övriga sektorer.

6.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2020-12-31

2019-12-31

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

4,6

4,5

0,1

Sjukfrånvaro, kvinnor

5,7

5,8

-0,1

Sjukfrånvaro, män

2,5

1,8

0,7

Ålder - 29 år

2,3

4,2

-1,9

Ålder 30 - 49 år

4,7

5,5

-0,8

Ålder 50 -

4,9

3,3

1,6

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

2,1

2,0

0,1

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

1,0

0,6

0,4

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

1,5

1,9

-0,4
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Skillnad

6.3 Personalanalys och förslag för framtiden
I Ale skapas förutsättningar för de som arbetar här, invånare och näringsliv.
Önskan är att alla ska vara medskapande i att utforma ALE - lätt att leva. De som arbetar i Ale, invånare och
näringsliv ska alltid känna sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där strävan
är att som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande.
Sektor Kommunstyrelsen har genomfört en organisationsförändring vilket innebär att sektorn sedan halvårsskiftet har fyra avdelningar: Ekonomiavdelning, HR-avdelning, Kansli- och säkerhetsavdelning och Strategi- och
uppföljningsavdelning. MEX tillhör numer sektor Samhällsbyggnad och IT sektor Service.
Upphandlingsenheten och Redovisningsenheten tillhör fortsatt Ekonomiavdelningen, HR-avdelningen har inrättat en Löneenhet, Kansli- och säkerhetsavdelningen har inrättat en Kris- och säkerhetsenhet. Strategi- och uppföljningsavdelning är den avdelning med störst förändring som numer innefattar Utvecklingsenheten, Näringslivsenheten, ÖP-enheten, Kommunikationsenheten samt Kontaktcenterenheten.
En av sektor Kommunstyrelsens fokusområden under 2020 har varit att bygga upp processer, strukturer, att
skapa en transparanthet och en tillgänglighet för såväl interna verksamheter som invånare, besökare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet med offentlig verksamhet utförs på ett effektivt och relevant sätt och
skapar mesta nytta för invånarna.
Sektor Kommunstyrelsen har 106 tillsvidareanställda i december 2020 vilket är samma antal som föregående år.
Fördelningen är 65, 1% kvinnor och 34, 9 % män. Kommunstyrelsens har 11 tidsbegränsat anställda i december
2020 vilket är en minskning med 11 personer sedan föregående år.
En medarbetare från HR-avdelningen arbetar heltid med att stötta upp i kommunens krisarbete kring Coronapandemin. Hen hanterar i dagsläget beställningar och leverenser av skyddsmaterial samt tar emot och administrerar bokningar för att kunna genomföra egentester.
En osäkerhetsfaktor som kan komma ha inverkan på personalen inom sektor Kommunstyrelsen är Covid-19.
Beroende på hur pandemin utvecklas samt vilken inverkan den kommer ha i form av omfattande personalfrånvaro inom hela kommunen så kan det inverka på arbetsfördelningen/arbetsbelastningen. Arbetsgivaren följer
utvecklingen dagligen.
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7 Uppdrag från 2019
7.1 Uppdrag från 2019
7.1.1 Arbete med Klimatanpassningsplan ska fortsätta
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Uppdraget med att ta fram en plan för klimatanpassning har inte prioriterats med de befintliga resurser som funnits under året.

7.1.2 Mark för företagsetableringar ska färdigställas
Status
Avslutad
Kommentar
Under året har detaljplan för verksamheter i Osbacken antagits och vunnit laga kraft. Exploateringsavtal har
upprättats. Gator och byggs ut under 2021 varefter tomter kan säljas. För Äskekärrs verksamhetsområde pågår
fortfarande detaljplanearbetet, förhoppningsvis kan planen antas under 2021.
Även i pågående detaljplanearbete för Nödinge centrum och Älvängens centrum kommer byggrätter för olika
typer av centrumanknutna verksamheter typ butiker, kontor etc, att skapas.
Positivt planbesked finns för detaljplaner för verksamheter i Häljered, mitt emot Vikingagården, och för Alvhems stationsområde. Detaljplanearbete har ännu inte startats. På lång sikt, 2027 och framåt, blir Alekrossens
område i Stora Viken tillgängligt som ett verksamhetsområde. Det är ca 25-30 ha stort.

7.1.3 Öka fokus på barns psykiska hälsa - utredning
Status
Avslutad
Kommentar
Den första delen av utredningen redovisades för den tvärpolitiska gruppen barn och unga/TSI i december 2019,
samt i delårsrapportering 2 2019.
Utredningen om de bakomliggande orsakerna till psykisk ohälsa i Ale har slutförts. Utredningen har lagt störst
vikt vid att inhämta synpunkter och erfarenheter från ett antal aktörer och verksamheter vars arbete handlar om
barn och unga och berör frågor om psykisk ohälsa. Detta har inkluderat kommunala och regionala verksamheter.
Av det insamlade materialet, dialoger och intervjuer återkommer flertalet övergripande områden, i behov att
hanteras och förstås för att bidra till ungas psykiska hälsa i Ale:
•
•
•
•

Föräldrar och föräldrahälsa
Verktyg för att möta livet
Brist på tid
Ett samhälle i förändring påverkar måendet
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•
•
•
•

Tillgängligt stöd
Vikten av helhetssyn
Ojämlika livsvillkor påverkar
Fysisk aktivitet, stress och sömn, goda relationer och någon som bryr sig

Utredningen belyser även att många olika system samspelar för att påverka hur någon mår och förutsättningarna
för människor att må bra. Men det kräver att samtliga delar finns med för att nå en förändring inom området:
individen och dess situation, samhället, samt organisationen.
Att fokusera på att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar kommer att vara ett fortsatt fokus för TSI för
2021.

7.1.4 En trygghetsstrategi ska tas fram.
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Ett slutligt förslag på ett Program för trygghet och säkerhet finns och det har presenterats vid kommunsstyrelsesammanträdet den 21-01-12. Förslaget ska upp till kommunfullmäktige för beslut i februari.

7.1.5 En översyn av och samordning av styrande riktlinjer, och styrdokument
antagna på kommunal nivå, behöver ske.
Status
Försenad
Kommentar
Kommunstyrelsen har påbörjat ett stort arbete med att kvalitetssäkra befintliga administrativa processer och
utveckla nya processer. Mycket återstår att göra, men arbetet har mottagits positivt av kollegor och förtroendevalda. Bland annat har nya styrdokument utarbetats såsom riktlinje för styrdokument, nytt arkivreglemente, reglemente för krisledningsnämnden m.m. Arbetet med att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem har påbörjats, vilket kommer innebära mycket arbete för avdelningen men de potentiella vinsterna är stora för organisationen.
De stora brister som identifierats vad gäller administrativa processer, bland annat inom posthantering och diarieföring, åtgärdas efter hand med fokus på de processer där det finns stora risker. Utvecklingsarbetet är dock av en
sådan omfattning att en hel del risker inte kan hanteras så snart som vore önskvärt.

7.1.6 Ett landsbygdsprogram ska tas fram
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Landsbygdsprogrammet har lämnats in för politisk beredning och återremitterades.
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1 Verksamhetsanalys
1.1 Ordförande och resultat
Ordförande:

Erik Liljeberg

Årets resultat:

7 870 tkr

Nettokostnad:

900 337 tkr

1.2 Nämndens uppdrag
Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge eleverna
kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar.
Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förskola
pedagogisk omsorg
fritidshem
förskoleklass
grundskola
grundsärskola
gymnasieskola
gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning
särskild utbildning för vuxna
utbildning i svenska för invandrare (SFI)
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2 Årets verksamhet - Sammanfattning
År 2020 var starkt präglat av covid-19-pandemin. Komvux och Ale gymnasium har bedrivit stora delar av undervisningen på distans vilket har fungerat väl. Övriga verksamheter har lyckats anpassa sig till rådande riktlinjer och
omständigheter på ett sätt som ska uppskattas storligen. Utbildningsverksamheterna har klarat att hålla öppet i
enlighet med det samhällsviktiga uppdraget. Endast ett fåtal barn/elever och vårdnadshavare har påverkats av
stängning/distansundervisning på grund av smittspridning och även det har fungerat väl. Trots årets omständigheter har sektor utbildning klarat att arbeta framåt inom de flesta områden och det som anges i nämndplanen för
2020 är i allt väsentligt genomfört.
Ett av de viktigaste resultaten under perioden är betygsresultaten för Ales avgångselever i årskurs 9. De har fortsatt att öka och är i nivå med genomsnittet för riket avseende andel elever som är godkända i alla ämnen, 76 procent. Meritvärdet är nära rikets genomsnitt och har inte varit så högt i Ale den senaste tioårsperioden. Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet var 86 procent efter vårterminens slut och 87 procent
efter sommarskolan vilket är samma nivå som förra året och högre än riket med 84 procent som var behöriga
2019.
Det finns skäl att belysa flera framgångsfaktorer utifrån ökade resultat över tid. Sektorn har ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer av god kvalitet. Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning påvisar detta. Genomgående syns ett aktivt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet för att lyfta resultaten ute på enheterna. Det
har möjliggjorts genom flera satsningar på ett utvecklat pedagogiskt ledarskap.
Sektorn fokuserar på kunskapsresultaten och det sker kontinuerliga uppföljningar på enhetsnivå kopplat till riktade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå. I elevhälsan finns tillgång till olika professioner som
arbetar tvärprofessionellt. Detta område kan dock utvecklas ytterligare. Sektorn tillsätter mobila stödåtgärder exempelvis ett utvecklingsteam med olika specialistfunktioner samt sektorgemensamma insatser såsom Näta och
Fotosyntes. De senaste åren har även fokus på elevernas skolnärvaro ökat bland annat genom skärpta rutiner för
att förhindra frånvaro. Covid-19-pandemin utmanar både medarbetare och elever i att nå så långt som möjligt
och vi kan inte utesluta att det blir effekter på kommande måluppfyllelse.
God utbildning för alla och lika möjligheter till framgångsrikt lärande har fått stort fokus och arbetats med på alla
nivåer. Från lokalplanering och strategisk placering av nya enheter till tillitsdialoger med pedagoger för att medvetandegöra varandra om förutsättningar, pågående arbete och verksamma åtgärder.
Sektorn har fortsatt initiativet med ett helhetsperspektiv på hållbarhet i undervisningen. Då matsvinnet är en av
enskilda viktiga frågor att arbeta med är det problematiskt under nuvarande period då det är stor risk för matsvinn när planeringsförutsättningarna är svåra.
De ekonomiska förutsättningarna för utbildningsnämnden inför 2020 var försämrade mot 2019 men budgetarbetet gav ändå en oförändrad barn- och elevpeng. Många av enheter hade sedan tidigare en organisation som inte
motsvarade budget. Ett gediget arbete ligger bakom att det flesta enheter nu har en budget i balans för helåret.
Det uppkomna överskottet kan främst hänföras till Coronaeffekter.
I syfte att uppnå ekonomisk hållbarhet krävs insatser både inom och utom utbildningsnämndens ansvarsområde.
Nyckelinsatser inom utbildningsnämndens områden är förändrade arbetsorganisationer och storlek på enheter
för att möta behov av mer flexibla organisationer samt minskade personalkostnader till följd av personalomsättning och sjukskrivningar. Utanför utbildningsnämndens ansvarsområden krävs fortsatt arbete med lokalkostnader för att klara tillväxten samt mer övergripande åtgärder om det ska vara möjligt att nå den personaltäthet på
lång sikt som anges i kommunfullmäktiges antagna verksamhetsplan med budget 2020.
Lokalförsörjningen är fortsatt av central vikt för sektorn och resurskrävande på alla nivåer. Det akuta arbetet
med lokalbrist kräver stora resurser i form av arbete och finansiering av paviljonger. Även nybyggnation och den
långsiktiga planeringen kräver omfattande resurser.
I syfte att behålla medarbetare och skapa en god arbetssituation är hållbar kompetensförsörjning en fortsatt utmanande och mycket väsentlig strategisk process som under perioden fortgått som planerat.
Sjukskrivningstalen är påverkade av covid-19 och jämförande analyser därmed svårare. Inom området arbetsmiljö och sjukskrivningar har växlingen till värdeskapande uppföljning kommit igång. En förväntad effekt är att
rektorer och sektor får förbättrade analyser och fler och mer verksamma verktyg genom de dialoger som
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påbörjats och med det kan minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön på sikt.
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3 Strategiska målsättningar
3.1 God utbildning för alla (målbild 4)
Agenda 2030
God utbildning för alla
Kommentar
Betygsresultaten för Ales avgångselever i årskurs 9 med examen 2020 har fortsatt att öka och är i nivå med genomsnittet för riket avseende andel elever som är godkända i alla ämnen, 76 procent. Meritvärdet är nära rikets
genomsnitt och har inte varit så högt i Ale den senaste tioårsperioden. Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet var 86 procent efter vårterminens slut och 87 procent efter sommarskolan vilket är samma
nivå som förra året och något högre än rikets 85,6 procent.
Det finns skäl att belysa flera framgångsfaktorer utifrån ökade resultat över tid. Sektorn har ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer av god kvalitet. Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning påvisar detta. Genomgående syns ett aktivt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet för att lyfta resultaten. Detta kopplat till litteraturstudier och ett utvecklat pedagogiskt skolledarskap. Det finns även utmaningar att hantera som utgår från
flera olika faktorer som exempelvis, låg lärartäthet, hög omsättning av personal som påverkar kontinuiteten,
strukturella faktorer påverkade av styrning och ledning, frånvaro, samverkan med stödfunktioner såväl externa
som interna, socioekonomiska och psykosociala faktorer som påverkar lärandet. De två senare faktorerna är
svåra att mäta utifrån deras olika samvarians. Det finns ett samband mellan hög frånvaro och psykosocialt mående. Detta är viktigt att tidigt uppmärksamma och följa upp genom hela skoltiden och kräver fortsatt uppmärksamhet.
Sektorn fokuserar på kunskapsresultaten och det sker kontinuerliga uppföljningar på enhetsnivå kopplat till riktade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå. I elevhälsan finns tillgång till olika professioner som
arbetar tvärprofessionellt. Detta område kan dock utvecklas ytterligare. Sektorn tillsätter mobila stödåtgärder exempelvis ett utvecklingsteam med olika specialistfunktioner, sektorsövergripande insatser såsom Näta och Fotosyntes. De senaste åren har även fokus på elevernas skolnärvaro ökat bland annat genom skärpta rutiner för att
förhindra frånvaro.
Kunskapsuppföljning höstterminen 2020

Förskoleklass, årskurs 1 – årskurs 5
I de lägre årskurserna och förskoleklassen är kunskapsresultaten överlag goda. Fler elever än tidigare når alla målen i svenska och matematik och mätt mot läsa-, skriva- räknagarantin är resultaten relativt goda. Bedömningsstöd redan från förskoleklass underlättar anpassningen till elevernas behov och kunskapsnivåer samt att eleverna
själva kan se sin egen kunskapsprogression.
I årskurs 1 klarar 91 procent kunskapskraven i svenska och 90 procent i matematik. Språk-, läs- och skrivutvecklaren på övergripande nivå organiserar stöd tillsammans med enheternas specialpedagoger. Ett testprojekt har
genomförts på en av skolorna. Arbetet med läsa-, skriva-, räknagarantin har på ett tydligare sätt än föregående år
redovisats i pedagogiskt bokslut. Utifrån bedömning i årskurs 2 har över 93 procent av eleverna i svenska och 92
procent i matematik bedömts nå målen. Svenska som andraspråk har förbättrats i årskurs 2 även om det fortfarande är låga nivåer.
För att nå ännu bättre resultat krävs på flera skolor en tydlig koppling och samverkan mellan förskoleklassen och
årskurs 1 gällande kunskapssyn och överlämningar. Kunskapssynen skiljer sig ibland mellan förskoleklassens lärare och lärarna i årskurs 1. Flera skolor ser kartläggningsmaterialet som en hjälp för att förbättra undervisningen
i förskoleklassen vidare.
I årskurs 3 bedöms 89 procent ha nått kunskapskraven i svenska. I engelska 97 procent och i matematik 88 procent. I svenska som andraspråk 59 procent. Inom dessa tre ämnen är det en förbättring från föregående år. Särskilt kan belysas utvecklingen inom matematik där ett antal elever förbättrat sina resultat som en effekt av intensivträningen i matematik.
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Årskurs 6
I årskurs 6 har 71 procent av eleverna nått kunskapskraven i alla ämnen, något större andel än föregående års
låga nivå. I riket som helhet nådde 73,5 procent av eleverna kunskapskraven i alla ämnen våren 2020. Betygen för
höstterminen i årskurs 6 är inte alltid fullständiga eftersom det inte är säkert att alla elever har hunnit ha alla ämnen.
I årskurs 6 bedöms 88 procent av eleverna ha nått kunskapskraven i engelska. I svenska når 90 procent av eleverna kunskapskraven. Gällande matematik har 87 procent av eleverna nått kunskapskraven. Skillnaden mellan
pojkar och flickor fortsätter att minska. Pojkarnas resultat är bättre i engelska och flickorna har något högre nivå
i matematik. Pojkarnas resultat är sämre i svenska.
Meritvärdet har en fortsatt bra utveckling i årskurs 6, med en ökning till 179,8. Över tid är utvecklingen mycket
god. Den skola som sticker ut mest negativt gällande meritvärdet har 149,8 men inga större variationer gällande
pojkar och flickor. I jämförelse med förra året rör det sig också om relativt stor nedgång. Andelen som når samtliga mål på denna enhet är emellertid relativt högt, vilket tyder på att det låga meritvärdet till största del beror på
flera E-betyg. Det finns skolor och grupper som sticker ut positivt. Här handlar det om att de höga meritvärdena
sammanfaller med relativt hög måluppfyllelse totalt.
Generellt så är resultatet gällande svenska som andraspråk lägre och sämre än föregående år, sånär som någon
enhet där det är det motsatta. Viktigt att beakta att denna grupp av elever utgör en liten population.
På en del enheter krävs ett arbete med att minska diskrepansen mellan meritvärde och andel som når upp till
godkända betyg. Insatserna hänger ihop med motivationsarbetet, feedback och uppmuntran. Frånvaron är högre
hos denna grupp av elever.
Elevernas uppfattning om hur de ser på sin skola som till exempel bedömning och trivsel visar en del skillnader
mellan eleverna och pedagogernas syn. Elevernas har exempelvis många tankar om hur de vill kunna visa på kunskap som inte möts. Eleverna är inte alltid delaktiga i den utsträckning de önskar och som krävs för goda resultat.

Terminsbetyg hösttermin 2020, årskurs 7-9
Höstens betygsresultat för årskurs 7-9 redovisas här i korthet. Betygsresultaten för hösten ligger med undantag
för årskurs 7 på en stabil nivå jämfört med föregående år.

Årskurs 7
I årskurs 7 har andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen minskat kraftigt sen förra hösten. Diagrammet
nedan visar förändring av höstterminsbetygen för årskurs 7, 2014-2020.

Andel elever i årskurs 7 uppdelade på flickor och pojkar som nått kunskapskraven alla ämnen, HT 2014-2020. Källa: lokal
statistik från verksamhetssystem i Ale
Resultatet är väsentligt lägre än samma elever efter vårterminen i årskurs 6, då 74 procent av eleverna nådde kunskapskraven i alla ämnen. Återigen försämras både pojkars och flickors resultat men flickorna tappar mest jämfört med tidigare årskull.
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På enhetsnivå finns det en variation mellan skolorna där två av skolorna har under 50 procent godkännandegrad
för någon av grupperna pojkar eller flickor.
Det kan även konstateras att det finns en stor inomskolvariation, det vill säga en stor skillnad mellan klasser inom
samma skola. En av enheterna uppvisar så pass stora skillnader som 50 procentenheter för klasser inom samma
årskurs där den klass med lägst resultat har 37,5 procent medan den med högst resultat har 87 procent.
Det genomsnittliga meritvärdet för höstterminen 2020 är knappt 196 poäng. Förändringen från höstterminen
2019 är en nedgång med nästan 14 poäng. Förändringen består främst i att flickornas resultat fallit med drygt 22
poäng medan pojkarnas fallit betydligt mindre, drygt fyra poäng. Skillnaden mellan pojkar och flickor är knappt
19 poäng vilket är mindre än tidigare årskullar. På enhetsnivå skiljer sig det genomsnittliga meritvärdet mellan
skolorna men inte signifikant. Gemensamt för alla enheterna är att flickornas meritvärde minskat mer än pojkarnas och drar därmed ned det genomsnittliga värdet.
Skillnaden inom skolorna, mellan klasser är däremot stort men ser lite olika ut på enheterna. Skillnaderna mellan
den bäst presterande och den sämst presterande klassen varierar mellan 17 och 72 poäng baserat på vilken enhet
som studeras.
Andelen elever med betyg som skulle innebära behörighet till nationella yrkesprogram i årskurs 7 följer samma
mönster som meritvärde och godkännandegrad. 72 procent av eleverna i årskurs 7 har betyg som skulle ge behörighet till gymnasiet, en nedgång på 11 procentenheter. Gällande behörighet till yrkesprogrammen på gymnasiet
försämras både pojkar och flickors resultat men flickorna tappar något mer, 12 procentenheter jämfört med tidigare årskull. Samma mönster återfinns när man ser på de enskilda enheterna, men nedgången är inte lika stor i
jämförelse med godkännandegrad.
Ämnesbetygen på enhetsnivå följs upp och vissa mönster kan skönjas genomgående men vissa variationer förekommer mellan enheterna. Matematik är fortfarande högt representerad i andelen underkända betyg. Det är ett
identifierat utvecklingsområde och något som följer med i senare årskurser. Andelen F i matematik är inte alarmerande hög, cirka 12 procent, utan följer tidigare års trend. I engelska är det cirka 8 procent av eleverna som är
underkända. En enhet sticker ut med 12 procent underkända. I svenska är en enhet något utmärkande där cirka
13 procent av eleverna i årskurs 7 är underkända.
Vidare kan noteras att vissa av enheterna uppvisar ett mönster med väldigt få av de högsta betygen (A-betyg) i
både matematik och svenska vilket vidare påverkar meritvärdet.
Noterbart är att både meritvärde såväl som andel elever behöriga till yrkesprogram är av mindre relevans i årskurs 7 jämfört med årskurs 9. Eleverna i årskurs 7 har fortfarande flera ämnen som ej är påbörjade eller bedömda
varpå meritvärde och behörighet till yrkesprogram kan förändras signifikant under de kommande fem terminerna.
Åtgärder för årskurs 7 omfattas i nedan utvecklingsområden som gäller hela grundskolan. Riktade stödinsatser till
mindre grupper av elever redovisas inte på denna nivå utan följs upp på enhetsnivå.

Årskurs 8
En generell avvikelse i årskurs 8 för läsåret 20/21 är det större elevantalet, 397 elever, fler än både i årskurs 7 och
årskurs 9.
Resultaten för höstterminen 2020 är relativt jämförbara med höstterminen 2019 med endast små förändringar i
meritvärde, godkännandegrad eller yrkesbehörighet. Det förekommer däremot relativt stora skillnader mellan
enheter och inom enheter (klassnivå) vilket kan vara ett uttryck för bristande likvärdighet. På aggregerad nivå är
det fortfarande stora skillnader mellan pojkar och flickors resultat till följd av att flickornas resultat har stärkts
medan pojkarnas försämrats något.
När det gäller andelen elever som blir godkända i samtliga ämnen kan en marginell ökning skönjas jämfört med
hösten 2019. Ökningen sker i gruppen flickor medan andelen godkända pojkar minskar.
Nedbrutet på enhetsnivå kan det konstateras att ingen av enheterna sticker ut. Det förekommer variationer mellan enheterna med avseende på godkännandegrad mellan könen men på en övergripande nivå är förändringarna
marginella. Variationen mellan klasser är tydlig och skillnaden på en enhet kan vara så stor som 40 procentenheter mellan de högsta och lägsta resultaten vilket får anses vara mycket högt och lyfter frågan om likvärdighet
inom skolan.
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Diagrammet nedan visar förändring av höstterminsbetygen för årskurs 8, 2014-2020.

Andel elever i årskurs 8 uppdelade på flickor och pojkar som nått kunskapskraven i alla ämnen, HT 2014-2020. Källa: lokal
statistik från verksamhetssystem i Ale
Det genomsnittliga meritvärdet på sektornivå uppvisar inte heller några anmärkningsvärda förändringar jämfört
med hösten 2019, knappt fem poäng.
Den lilla ökningen av meritvärdet beror främst på att flickornas meritvärde ökat medan pojkarnas minskat något.
Skillnaden mellan könen är nu 35 poäng i årskurs 8.
Skillnaderna på enhetsnivå är i vissa fall större och så även skillnaderna mellan könen. Det samma gäller för den
inomskolvariation som finns på klassnivå. Vissa enheter uppvisar stora skillnader mellan olika klasser i genomsnittligt meritvärde, maximalt 49 poäng.
Även andelen elever som är behöriga till ett nationellt yrkesprogram har ökat något. Det är framförallt flickornas
ökande andel som påverkar den genomsnittliga statistiken i en positiv riktning. Likt godkännandegrad är det
framförallt en av enheterna som påverkar den övergripande statistiken positivt även om skillnaderna mellan olika
klasser på vissa av enheterna kan betecknas som stora, över 18 procentenheter.
Skillnaderna mellan enheterna varierar när det kommer till betyg i olika ämnen men ett mönster är att matematiken fortfarande är den största utmaningen och den största källan till underkända betyg, drygt 17 procent. Andelen underkända betyg i svenska och engelska är relativt stabila jämfört med hösten 2019, cirka 10 procent respektive 8 procent. Vissa enheter uppvisar en allt större stratifiering i sina ämnesbetyg vilket kan påverka enhetens
meritvärde. Vidare finns det en tendens till fler underkända betyg i idrott samt de naturorienterande ämnena.
Årskurs 9
Höstterminsbetygen 2020 ligger på liknande nivå jämfört med hösten 2019. Inga stora förändringar i varken meritvärde, godkännandegrad eller yrkesbehörighet kan skönjas även om det förekommer relativt stora skillnader
mellan enheter och inom enheter (klassnivå) vilket är ett uttryck för bristande likvärdighet. Skillnaderna mellan
könen är fortfarande ett faktum men skillnaden minskar.
När det gäller andelen elever som blir godkända i samtliga ämnen kan en viss ökning, 5,5 procentenheter skönjas
jämfört med hösten 2019. Ökningen sker både för pojkar och flickor.
Nedbrutet på enhetsnivå kan det konstateras att framför allt en av enheterna står för en stor relativ ökning vilket
förbättrar det genomsnittliga resultatet. På denna enhet är det framför allt pojkarnas allt högre resultat som påverkar statistiken positivt. Variationen mellan klasser är tydlig på vissa enheter och skillnaderna så stora som 30
procentenheter mellan de högsta och lägsta resultaten vilket får anses vara mycket högt.
Till slutbetygen i juni brukar betygen överlag bli bättre och samtliga enheter spår en positiv utveckling. Det finns
ett antal elever som saknar endast ett betyg i nuläget för behörighet till gymnasiets yrkesprogram.
De tre diagrammen nedan visar förändring av höstterminsbetygen över tid, 2014-2020, avseende andel elever i
årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen, gymnasiebehörighet samt meritvärde.
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Kunskapskraven i alla ämnen

Andel elever i årskurs 9 uppdelade på flickor och pojkar som nått kunskapskraven i alla ämnen, HT 2014-2020. Källa: lokal
statistik från verksamhetssystem i Ale

Gymnasiebehörighet
När det gäller andelen elever som är behöriga till ett nationellt yrkesprogram har även denna andel ökat något.
Det är framförallt flickornas ökande andel som påverkar den genomsnittliga statistiken i en positiv riktning. Likt
godkännandegrad är det framför allt en av enheterna som påverkar den övergripande statistiken positivt även om
skillnaderna mellan olika klasser på vissa av enheterna kan betecknas som stora, över 25 procentenheter vilket
åter bekräftar inomskolvariationen.

Andel elever i årskurs 9 uppdelade på flickor och pojkar som är behöriga till gymnasiet HT 2014-2020. Källa: lokal statistik från
verksamhetssystem i Ale.

Meritvärde
Sammantaget uppvisar dock utvecklingen i genomsnittligt meritvärde på övergripande nivå inga anmärkningsvärda förändringar jämfört med hösten 2019.
Det finns en skillnad mellan könen där flickornas genomsnittliga meritvärde har sjunkit med drygt fyra poäng
medan pojkarna uppvisar en marginell ökning.
Skillnaderna på enhetsnivå är i vissa fall större och så även skillnaderna mellan könen. Det samma gäller för inomskolvariationen på klassnivå. Vissa enheter uppvisar stora skillnader mellan olika klasser i genomsnittligt meritvärde, maximalt 48 poäng.
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Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 uppdelat på flickor och pojkar, HT 2014-2020. Källa: lokal statistik från verksamhetssystem i Ale.
När det gäller ämnesbetyg är variationerna relativt stora men ett mönster är att matematiken fortfarande är den
största utmaningen och den största källan till underkända betyg, cirka 10 procent. Andelen underkända betyg i
svenska och engelska är relativt stabila jämfört med hösten 2019 (5 procent respektive 4 procent). Vissa enheter
uppvisar en allt större stratifiering i sina ämnesbetyg vilket kan påverka enhetens meritvärde
Analys/utvecklingsområden/åtgärder
Områden punktade nedan framkommer i analyserna och dialogerna kring kunskapsresultaten. Områden är även
hämtade från pedagogiskt bokslut och kvarstår i nuvarande analys. Den ökade medvetenheten som syns i dialogerna med rektorerna visar att åtgärder för att höja kunskapsresultaten görs. Dock kvarstår att det råder fortsatt
olika kvalitet på undervisningen både mellan enheter och ibland även inom enheterna.
•

Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens

Bedömningskompetens och bedömningskontinuitet är viktigt tidigt, formulera resultat och återkoppling tidigt
inom arbetslag, elevhälsa och skolledning. Sambedömning som innebär att lärare samarbetar om bedömning eller
betygssättning. Fokus ligger främst på hur lärare gemensamt tolkar och värderar elevers prestationer utifrån kurs
och ämnesplanernas förmågor och kunskapskrav. Generellt behövs alla betygsnivåer höjas. Risken finns att fokus hamnar på att höja lägstanivån och inte stimulera till att alla elever ska nå så långt det är möjligt.
•

Förbättrad kompensatorisk förmåga

Förbättrad kompensatorisk förmåga är något som rör både enskilda pedagogers arbete i klassrummet men även
skolenhetens förmåga att hitta vägar till alla elevers lärande. Organisationen behöver utveckla medvetenheten
kring kompensatoriska insatser på grupp och individnivå. En annan strategi av betydelse handlar om att i högre
utsträckning faktiskt inrikta arbetet på just det kompensatoriska uppdraget.
•

Språkutvecklande arbetssätt

Språkfärdigheter är en av nycklarna till skolframgång och en väsentlig del av den bristande likvärdighet för elevernas förutsättningar. Det språkutvecklande arbetssättet ska löpa från tidig ålder till de senare årskurserna. Perspektivet ska genomsyra alla ämnen.
•

Förbättrade strukturer för ökat lärande

Arbetet med nyanländas lärande behöver fortsätta att utvecklas. Under hösten har arbetet tagit fart. Studiehandledning på modersmål samt en starkare koppling till elevernas ordinarie undervisning är av stor vikt. Så även ett
mer strukturerat samarbete mellan undervisande lärare och studiehandledare. Vi behöver också utveckla undervisningen i svenska som andra språk (SVA).
Det krävs gemensamma rutiner för övergångar inom och mellan skolenheter och stadier. Detta arbeta påbörjades
under hösten 20. I detta innebär även att öka samsynen hos pedagogerna kring bedömning och kunskapssyn.
Det krävs kunskap och insikt mellan stadiegränserna. Det är även av största vikt att gruppsammansättningarna är
gynnsamma utifrån socioekonomiskt perspektiv.
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Implementera de gemensamma rutinerna för närvarorapportering, samt lokala planer för att öka elevernas närvaro. Utöka samarbete med Näta och den kompetens som finns där.
Följa upp och stödja skolenheternas arbete med digitalisering, så att alla arbetar mot att elever under sin skoltid i
Ale får möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens, kallad ADK
•

Främjande arbete med studiemotivation och skolnärvaro

Elever med låg motivation har många misslyckade försök bakom sig och många lever med en känsla av att de
inte kan lära sig. Elevernas självbild och självkänsla är sålunda central i arbetet med att förstå elevernas prestationer. Forskningen på området är relativt omfattande och överensstämmande. Lärare behöver kommunicera
höga, men realistiska mål och förväntningar på elever. Elevernas lyckade prestationer och måluppfyllelser behöver berömmas och uppmärksammas, men ett beröm måste vara kopplat till ett specifikt mål och vara konkret.
Med hjälp av den centrala elevhälsa och insatser från Gula villan har vi fått tillbaka flera elever som riskerat utanförskap. Vissa elever har blivit behöriga medan andra har klarat några betyg men framförallt fått igång sin skolgång och sin närvaro. Denna grupp av elever överlämnas i första hand till IM på Ale gymnasium eller till andra
närliggande IM.
Tidigt samordnande insatser, TSI, är en nödvändighet och en framgångsfaktor för att vi ska skapa god utbildning
för alla och kompensera för skilda förutsättningar. Gott samarbete med hemmet och det tvärprofessionella samarbetet inom kommunen och med andra aktörer lyfts fram för att vi ska lyckas.
Ale gymnasium hösten 2020
Elevgruppen har en positiv kunskapsutveckling och huvuddelen av eleverna följer sina individuella studieplaner.
Närvaron har ökat på grund av ökad digital undervisning, med anledning av fjärr och distansundervisning. Fler
elever kopplar upp sig då de kan få sin undervisning och följa schemat hemifrån. För de elever som detta inte
fungerar för erbjuds närundervisning i grupper om fyra eller färre på plats i Ale gymnasium

3.1.1 Framgångsfaktorer: Lika möjligheter till framgångsrikt lärande
Nämndens arbete 2020
Lika tillgång

I det årliga systematiska kvalitetsarbetet införliva inskrivningstalen för förskola och fritidshem per ort.
En genomgång av inskrivningstalen i förskola och fritidshem har gjorts och presenterats för nämnden i mars
2020. Se Tjänsteutlåtande UBN.2020.5, Lika möjligheter till framgångsrikt lärande: Inskrivningstal förskola och fritidshem,
UBN sammanträde 2020-03-25
Lika kvalitet

Skapa förutsättningar för att skolledare får mer tid för pedagogiskt ledarskap

De nya tjänsterna verksamhetssamordnare för skolorna och administratörer för förskolorna har nu varit igång
tillräckligt länge för att ge effekt. Det syns nu på flera sätt att rektorerna fått ökat utrymme för det pedagogiska
ledarskapet. Målen för insatsen kommer att följas upp under våren 2021.

Skapa förutsättningar för professionellt lärande för all personal

Med avlastning har rektorerna möjlighet att driva arbetet med professionella lärande gemenskaper på alla förskolor och skolor. Hittills deltar alla rektorer i professionella lärande gemenskaper och inom ramen för det drivs och
utvecklas arbetet mot professionella lärande gemenskaper för all personal vidare. Pandemin har begränsat omfattningen som kunnat fokuseras till professionellt lärande.

Skapa förutsättningar för personaltäthet på rikets nivå i förskola och fritidshem
Statsbidragen har starkt bidragit till årets siffror avseende personaltäthet.
Kompensera för skilda förutsättningar

Genomföra tillitsdialoger med alla enheter på temat Lika möjligheter till framgångsrikt lärande
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Tillitsdialogerna fick pausas under våren på grund av covid -19. Höstens tillitsdialoger genomfördes med temat
Lika möjligheter till framgångsrikt lärande. Dialogerna har hållits i mindre grupper. De politiska företrädarna och
sektorledningen inleder dialogen i form av en inspelad film och samtalen visar på en ökad medvetenhet jämfört
med första tillfället på samma tema.

Öka kunskapen om fördelning av resurser för god måluppfyllelse för alla bland annat genom att ta del
av uppföljningsrapporten av socioekonomiska fördelningen.
Uppföljning av den socioekonomiska fördelningen i grundskolan har gjorts för läsåret 2019/20 och presenterades för nämnden i mars 2020.
Se Rapport Uppföljning av resursfördelningsmodellen i Ale grundskolor, UBN.2020.5. UBN sammanträde 2020-03-25
Uppföljning för förskolan har genomförts under året.
På nämndens sammanträde 30 september presenteras en genomgång av forskning avseende åtgärder för likvärdighet.
Sektorns arbete i sammanfattning
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. I Ale har skillnaden mellan dessa grupper varit mindre än i riket som helhet, men statistik för 2019 och 2020 visade något ökade skillnader. I flera årskurser har skillnaderna mellan skolorna minskat
över tid, men det finns fortfarande stora skillnader mellan klasserna, även inom samma skola. Sektorn har därför
stort fokus på arbetet med en mer gynnsam elevsammansättning i grupper och klasser både i förskola och skola.
Genom att höja den generella undervisningskvalitén i klassrummen kommer fler elever nå målen och därmed
ökad måluppfyllelse. En oro finns kring att fokus under de senaste åren har handlat om åtgärder för små grupper
av elever och årskurser. Genom att det satts in reaktiva åtgärder för att höja en grupp av elevers resultat finns
risken att analyserna har missat att dra generella slutsatser som påverkar undervisningskvalitén och därmed bidrar
till att resultaten förbättras för alla elever.
Arbetet kring att skapa lika möjligheter för alla barn och elever har fördjupats och det finns en stor medvetenhet
i ledningsgrupperna för förskola och skola. Genom det fördjupade arbetet får vi syn på nya saker som ger resultat, och fortsätter att undersöka vilka faktorer som behöver mätas, och förbättringsområden som gör skillnad.
Sektorledningen har arbetat med att sätta sig in i forskning och ha workshops i syfte att identifiera rätt åtgärder.
Kommunalt aktivitetsansvar
Ungdomar mellan 16-20 år utan sysselsättning (ej i utbildning) per den 31 december 2020.
KAA

December

Ingen sysselsättning

6

I åtgärd via annan aktör /AF

8

I åtgärd via annan aktör/ ex. soc./vård

12

I åtgärd via det kommunala aktivitetsansvaret KAA/AME

9

Studier inom kommunal vuxenutbildning

4

Studier på folkhögskola

3

Andra studier
Annan sysselsättning
Arbete

47

Utlandsvistelse, ej studier
Studier i utlandet

4

Summa

93

Ungdomarna följs upp och erbjuds aktiviteter eller studier genom projektet InVux.
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Mått

Utfall

Vårdnadshavares upplevda kvalitet
av förskolan

4,23

Målvärde

Måluppfyllelse

Kommentar
helhetsomdöme medelvärde skala 1-5
Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program

86,3 %

Andel elever som har föräldrar
med förgymnasial eller gymnasial
utbildning som uppnår behörighet
till gymnasiet.

79 %

Kommentar
Underlag från senaste läsåret är ännu inte tillgängligt.
Andel elever som nått målen i alla
ämnen, årskurs 9

76,3 %

Meritvärde årskurs 9 (samtliga ämnen)

227,2

Andel elever som nått målen i alla
ämnen i årskurs 6

73,7 %

Andel elever som klarar ämnesprov i årskurs 3 matematik
Kommentar
Nationella prov för läsåret ställdes in på grund av Covi19
Andel elever som klarar ämnesprov i årskurs 3 svenska
Kommentar
Nationella prov för läsåret ställdes in på grund av Covi19

3.1.2 Framgångsfaktorer: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun
Nämndens arbete 2020:

Skapa förutsättningar och incitament för elevgrupper med en gynnsam sammansättning genom dels ett
ramprogram för nybyggnation dels genom att väcka förslag på revidering av kommunfullmäktiges Strategier för lokalförsörjning.
Ramprogram för nybyggnation har tagits fram och antogs vid utbildningsnämndens sammanträde i januari. Det
har legat till grund för fortsatt planeringsarbete av skol- och förskolebyggnation och varit ett stöd i att prioritera
rätt.
Revidering av strategier för lokalförsörjning har väckts med fastighetsavdelningen och kommer att lyftas i samband med nästa lokalförsörjningsplan.
Sektorns arbete i sammanfattning
Nybyggnation av förskolor pågår där goda förutsättningar finns för gynnsam sammansättning av barn både avseende storlek och placering. Svenstorps förskola har startat, Nolbäckens förskola flyttar in i början av nästa år och
Lövängens förskola börjar byggas under året. Samtliga har goda förutsättningar att bidra till goda samhällsstrukturer.
Den översyn av skolupptagningsområden som påbörjades under förra året har haft ett brett fokus på långsiktiga
hållbarhetsfrågor och under hösten har förslagen varit föremål för dialog i politiskt forum (Ale småstäder) och
planeras bland medborgare/vårdnadshavare till våren.
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3.1.3 Framgångsfaktorer: Tidiga samordnade insatser
Nämndens arbete 2020:

Sätta sig in i principerna för sociala investeringar samt tidiga samordnade insatser och planera strategiskt för fortsättningen av dessa.
Vid utbildningsnämndens sammanträde i juni gjordes en presentation samt genomfördes en diskussion om det
fortsatta arbetet.
Sektorns arbete i sammanfattning
Arbetet med tidigt samordnade insatser i kommunen har blivit väl etablerat och ger synliga resultat. Under lång
tid har arbetet handlat mycket om att skapa gemensamma strukturer men har nu börjat handla mer om de gemensamma processerna med barn och elev i centrum. På ganska kort tid går det nu att gemensamt skapa en
handlingsplan när problem uppstår. Det finns goda exempel på insatser där mellanrummet mellan olika lagstiftningar har kunnat överbryggas, till exempel NÄTA. Bedömningen är att TSI-arbetet och strukturen är en viktig
tillgång för att lyckas med fler elever.
Det pågår även extern och ömsesidig samverkan med bland annat habiliteringen och BUP i syfte att ta del av
varandras kunskaper samt att bättre kunna lyckas med TSI-arbetet. Försök har gjorts på någon förskoleenhet för
att få in fler verksamheter/aktörer/kontakter knutna till föräldramöten i föräldrastärkande syfte.

3.1.4 Framgångsfaktorer: Hållbar kompetensförsörjning
Nämndens arbete 2020:

Genomföra tillitsdialoger på temat Hållbar kompetensförsörjning hösten 2020.
Höstens planerade tillitsdialoger med temat hållbar kompetensförsörjning har flyttats fram till våren 2021 på grund av
Covid-19. Då arbetet pausades under våren återupptogs det istället med det andra temat "Lika möjligheter till
framgångsrikt lärande" höstterminen 2020.
Under hösten 2019 genomfördes de första tillitsdialogerna på temat Hållbar kompetensförsörjning på alla enheter. En del av syftet var att skapa förståelse och (kris)medvetenhet i organisationen inför den stora rekryteringsutmaning som utbildningsområdet står inför. En fortsatt dialog och samverkan mellan och över organisationsnivåer är viktigt för att gemensamt hitta nya lösningar och arbetsorganisationer som pekar in i framtiden.

Skapa förutsättningar för professionellt lärande och utveckling för alla utifrån kartläggningen 2019.
För att stimulera och skapa förutsättningar för utveckling av professionellt lärande gemenskaper i organisationen
har tid avsatts under chefsdagar för eget professionellt lärande i rektorsgrupper. Arbetet har stimulerat bildandet
av professionella lärande gemenskaper (PLG) på respektive enhet vidare. Då de organisatoriska förutsättningarna
varierar mellan verksamheter har enheterna kommit olika långt i arbetet. Covid-19 har försämrat förutsättningarna för att majoriteten av pedagogerna i slutet av 2020 skulle ingå i professionella lärande gemenskaper.

Sätta in relevanta åtgärder för hållbart ledarskap utifrån kartläggningen 2019.
Förutom att tillsätta stödtjänster i organisationen för att frigöra tid för rektorer att fokusera på det pedagogiska
ledarskapet har ett arbete inletts med fokus på värdeskapande uppföljning där syftet är att gemensamt utforma
ramar kring vad uppföljning ska/inte ska innehålla för att minska administrativ arbetsbörda samt vara meningsfull och skapa värde för brukarna. Arbetet med värdeskapande uppföljning tar utgångspunkt i tillitsdelegationens
skrift "uppföljning ur ett tillitsperspektiv" och har under året bedrivits enligt plan.

Ta del av förslag på attraktivitetshöjande åtgärder samt besluta om inriktning.
Detta arbete har främst genomförts för skolledare genom tillsättning av verksamhetssamordnare för att frigöra
tid till pedagogiskt ledarskap och minskat rapporterande/värdeskapande uppföljning. Att alla pedagoger ska ingå
i en lärande gemenskap är en attraktivitetshöjande åtgärd som pågår enligt plan. Det återstår arbete med att skapa
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ytterligare attraktivitetshöjande åtgärder i de mest prioriterade delarna av organisation. Generellt kommer innehållet från tillitsdialoger, där behållaperspektivet varit ett centralt tema, utgöra en viktig grund för att satsa på rätt
attraktivitetshöjande åtgärder som kan bidra till att rekrytera, men även behålla kompetent personal i organisationen. HR-avdelningen har genomfört ett kommungemensamt arbete kring kompetensförsörjningsplan.

Sätta sig in i arbetet med Branschråd Förskola och fatta beslut om fortsatt inriktning.
Under året har förslag till införandestrategi för specialistbarnskötare samt förskoleassistent arbetats fram och presenterats för utbildningsnämnden. Arbetet har skett i dialog med representanter från berörda fackförbund.

Sätta sig in i arbetet med Branschråd Grundskola och fatta beslut om fortsatt inriktning.
På nämndens sammanträde i september beskrevs Branschrådets arbete utifrån nuläge med fokus på kompletterande tjänster där också fackliga synpunkter redovisades.
Sektorns arbete i sammanfattning
Sektorn har erbjudit möjlighet till vidareutbildning för de barnskötare som saknar adekvat utbildning. Utbildningen startade i april med 18 deltagare och finansieras till största delen av externa medel.
Sektorn har utformat och prövat kommunövergripande och gemensamma villkor samt ansökningsprocesser för
studier inom centralt prioriterade kategorier för att stimulera till vidareutbildning inom yrkena förskollärare, lärare fritidshem samt specialistbarnskötare.
Sektorn har fortsatt pågående arbete för kompetensförsörjning förskola enligt ovan och har också, enligt plan,
under hösten startat upp arbetsgruppen för skola. Inom ramen för den planeras åtgärder för ökad andel behöriga
lärare samt förberedelser för ett eventuellt införande av kompletterande tjänster.
I bland annat tillitsdialogerna har det framkommit tydligt att medarbetarna i förskolan anser att kompetensutveckling är en viktig faktor för att trivas och stanna på sin arbetsplats, vilket är en utmaning att organisera för
resursmässigt. Under läsåret 19/20 har ett stort sådant arbete bedrivits där alla medarbetare fått möjlighet att
träffas och lära tillsammans i tvärgrupp i "mötesplats förskola", vilket är ett led i att öka attraktiviteten att stanna
kvar i Ale kommun. Detta har på grund av pandemin fortsatt i begränsad omfattning.

3.2 Genomförande (Målbild 17)
Agenda 2030
Genomförande och globalt partnerskap

3.2.1 Framgångsfaktorer: Strategi för att behålla, rekrytera och utveckla chefer och medarbetare
Se avsnitt Hållbar kompetensförsörjning.

3.2.2 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning
Nämndens arbete 2020:

Använda nuvarande och nya politiska plattformar och strukturer för samarbete som gynnar resurseffektivitet.
Detta är en ny utmaning där arbetet har utvecklats i viss omfattning för att uppnå resurseffektivitet. Dock har
komplexa frågor en inbyggd långsiktighet och det fortsatta arbetet blir av stor vikt.
Sektorns arbete i sammanfattning:
Under 2020 har planeringsarbete avseende Komvux och gymnasiet tagit fart med både samverkan med GR,
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närliggande kommuner och lokalt näringsliv. För 2021 kommer former och effekter av detta närmare beskrivas.
Plan för IM är under omarbetning då yrkesutgångar kommer att erbjudas i ökande omfattning från hösten 2021.
Ale gymnasium och komvux har i samarbete med lokalt näringsliv arbetat fram utbildningspaket med yrkesutgångar inom bygg, vård och omsorg, barnskötare samt industri.

3.2.3 Framgångsfaktorer: Strategi för hur personaltäthet ska öka
Beskrivning
En långsiktig strategi för hur relevanta personalgrupper ska kunna öka ska tas fram. De extramedel som tillförs är riktade för att
öka personaltätheten i förskolan.
Föreslagen strategi fördelar ansvaret på alla nivåer:
•
•
•
•

Kommunfullmäktige fördelar en ram med intention om ökad personaltäthet
Utbildningsnämnden fördelar resurser i syfte att öka personaltäthet.
Sektorn söker de statsbidrag som finns för ändamålet samt följer upp förskolans organisering och nyckeltal
Verksamhet förskola fördelar de tilldelade resurserna i syfte att generellt nå ökad personaltäthet samt tar
fram en fokuserad insats för barn och pedagoger.

Nämndens arbete 2021
Använda politiska plattformar i syfte att nå en resursfördelning som möjliggör en ökad personaltäthet.

3.2.4 Framgångsfaktorer: Möjliggör medverkan för organisationen och andra
aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Ett första område att utveckla avseende medverkan av andra är att utveckla vårdnadshavardialoger mer kopplade
till verksamhetsplan och de strategiska frågorna. Under året har vårdnadshavardialoger genomförts avseende planering ny skola Nol/Alafors i syfte att skapa delaktighet i projektet och ytterligare dialoger planeras avseende nya
skolområden.
Det finns flera goda exempel där externa aktörer i samarbete med sektorn är med och bidrar. Ett exempel är Invux, ett ESF-projekt som drivs tillsammans med andra GR-kommuner och där externa aktörer och företag kommer att finnas med. Syftet är att få till utbildning och arbete. Målet är att erbjuda fler insatser och att inga ungdomar mellan 16-20 år ska vara utan aktivitet och gärna i utbildning. Utbildningen ska leda till vidare studier, alternativt till arbete och anställning.
Samarbete med lokalt näringsliv har utvecklats kopplat till yrkesutbildning.

3.2.5 Framgångsfaktorer: Tillit och sammanhangsskapande
Arbetet mot en tillitsbaserad styrning har fortsatt enligt plan med följande:
•
•
•

Tillitsdialoger på alla enheter med vertikal dialog om nämndens mål
Värdeskapande uppföljning istället för skriftligt rapporterande
Professionellt lärande i syfte att utveckla det professionella kollektiva omdömet och därmed kunna öka
tillit och minska kontroll.

Se tillitsdialoger samt dialogform för uppföljning nedan.
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3.2.6 Framgångsfaktorer: De personliga mötena är viktiga för att organisationen ska bli trygg och delaktig. En större förståelse och en ökad
känsla av ansvar för helheten. Bättre organisatoriska och ekonomiska
styrmedel för att så sker.
Nämndens arbete 2020:

Genomföra tillitsdialoger på alla enheter
Den främsta insatsen som görs för personliga möten är de terminsvisa tillitsdialogerna då utbildningsnämndens
presidium, sektorledning och enheternas all personal möts. Under första delen av året genomfördes dialogerna
som planerat och har under hösten återupptagits efter en paus under omställningen till pandemiförhållanden.
Sektorns arbete i sammanfattning
Inom ramen för arbetet med värdeskapande uppföljning genomförs i betydligt större utsträckning dialoger istället för rapporterande. Arbetssättet prövades under 2019 och första halvan av 2020 och har nu en etablerad struktur som följs.
Representanter för sektorledningen träffar i större utsträckning representanter för de andra sektorerna och når
med det en mer effektiv kommunikation samt större samsyn.

3.3 Analys och förslag för framtiden
I syfte att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och professionella lärande gemenskaper för alla de viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling på övergripande nivå och indikationer visar att
det arbetet kommer att ge framgång på lång sikt. Helhetssyn och tillitsskapande är andra viktiga delar för en
framgångsrik organisation och där är det fortsatta arbetet med tillitsdialogerna av stor vikt.
Med likvärdigheten i fokus är det av största vikt att skapa en socialt hållbar och långsiktig strategi för planering av
nya förskolor och skolor samt i övrigt fortsätta arbetet med att skapa gynnsamma sammansättningar av barnoch elevgrupper på kommun- och enhetsnivå.
För måluppfyllelsen är insatserna inom TSI (Tidiga samordnade insatser) och Likvärdig skola (som finansieras av
statsbidrag) avgörande. De visar ökad grad av resultat och bör fortgå.
En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för utbildningsresultaten framöver. Utbildningsområdet står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist. För att möta denna planeras en rad större
insatser varav endast en liten del har kunnat finansieras och genomföras under 2020. Stöd till vidareutbildning
samt ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är viktiga delar att arbeta vidare med.
Arbetet mot en ökad personaltäthet är ett viktigt steg mot både ökad hållbarhet för medarbetarna och ökad kvalitet. Då kostnaderna för lokaler och mat är de mest anmärkningsvärda bör de få fokus först men det är tydligt att
det inte räcker för att nå fram.
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4 Basverksamhet
4.1 Verksamhetsmått
Alla verksamhetsmåtten är beräknade på ett genomsnitt av 12 månader.
Barn och elever boende i Ale
Diagrammet nedan visar barn- och elevtalsutvecklingen den senaste femårsperioden för alla barn som bor i Ale
och inskrivna i förskola och skola oavsett i vilken förskola eller skola de går i.

Elevtalsutveckling barn och elever boende i Ale i samtliga förskolor och skolor i och utanför Ale 2016-2020.
Källa: Verksamhetsstatistik i Ale
Antal barn i Ale med förskoleplats eller pedagogisk omsorg har ökat med 69 barn jämfört med 2019, det är totalt
sett samma antal som budget för året. Det är några fler som valt att gå i fristående förskola jämfört 2019.
Antal skolbarn i årskurs F-9 inklusive särskola har ökat med 131 jämfört 2019, vilket totalt är 11 fler elever än
budgeterat.
Det är däremot 34 färre barn inskrivna på fritidshem jämfört med 2019. I grundsärskolan ha antalet minskat med
en elev. Det finns en viss avvikelse mot budgeterat antal elever, då elevantalet har ökat något mer än förväntat.
Köpta platser i förskola, grundskola och fritidshem har ökat i antal och även något procentuellt.
På gymnasiet syns en liten ökning med sju elever jämfört med 2019, medan det antalet elever i gymnasiesärskolan
har minskat med tre elever jämfört med 2019. Elevantalet på gymnasiet har inte ökat lika mycket som förväntades i samband med budget för året.
Barn och elever i Ales kommunala förskolor och skolor
Diagrammet nedan visar elevtalsutvecklingen i Ales kommunala förskolor och grundskolor den senaste femårsperioden.
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Elevtalsutveckling i Ales kommunala förskolor och grundskolor 2016-2020. Källa: Verksamhetsstatistik i Ale
I Ales kommunala förskolor var det under 2020 drygt 70 fler barn i genomsnitt jämfört med 2019. Antalet barn
inom pedagogisk omsorg har minskat. Det totala antalet ligger nära budgeterat antal, däremot har antalet barn
från andra kommuner ökat.
I Ales kommunala grundskolor har det genomsnittliga elevantalet ökat med 119 elever jämfört med 2019. Ökningen är något högre än förväntat i samband med budget för 2020.
På de kommunala fritidshemmen i Ale har elevantalet minskat jämfört med förra året, det är också färre elever än
förväntat utifrån den budget som sattes för året.
Elevantalet på Ale gymnasium har ökat jämfört med 2019 och följer det som budgeterats, däremot är det fler elever från andra kommuner än vad som förväntades i samband med budget.
Elever som har modersmålsundervisning och studiehandledning är ungefär samma antal som 2019. Dock är det
totalt sett fler olika språk än tidigare.
Vuxenutbildning
Elevantalet, (omräknat till heltidsplatser) har ökat i och med att nya utbildningar har startat. Inom SFI syns däremot en minskning. Den ökning som syns avseende köpta platser avser statsbidragsfinansierade grundvux-platser
som tidigare inte redovisats här. Antalet unika personer var under första halvåret 344 och andra halvåret 572.
Verksamhet

Utfall 2019

Utfall Årsredovisning
2020

Budget 2020

1 718

1 790

1 783

5

14

5

48

39

48

Antal barn i fristående förskoleverksamhet

163

175

165

Antal barn i kommunal
verksamhet i annan kommun

8

11

11

1 932

2 001

2 002

Verksamhetsmått
Antal barn i kommunala
förskolor i Ale
varav sålda platser
Antal barn i pedagogisk
omsorg, kommunal i Ale

Barnomsorg, barn 1-5 år

Summa Alebarn
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Verksamhet

Utfall 2019

Utfall Årsredovisning
2020

Budget 2020

Elever i kommunala skolor
i Ale, F-6

2 845

2 919

2 898

- varav från andra kommuner

86

79

79

Köpta platser F-6

237

251

238

- varav Ale-elever F-6 i fristående verksamhet

208

219

213

29

32

25

2 996

3 091

3 057

Elever i kommunala skolor
i Ale, årskurs 7-9

1 078

1 123

1 129

- varav från andra kommuner

52

56

54

Köpta platser 7-9

161

157

156

- varav Ale-elever 7-9 i fristående verksamhet

141

134

135

20

23

21

Summa Ale-elever 13-15
år

1 187

1 224

1 231

Summa Ale-elever totalt

4 183

4 315

4 288

Antal barn på kommunala
fritidshem i Ale

1 813

1 753

1 781

54

44

49

Köpta platser

179

194

187

- varav Alebarn på fritidshem i fristående verksamhet

174

182

182

- varav Alebarn på fritidshem i kommunal verksamhet i annan kommun

4

12

5

1 937

1 903

1 919

46

46

46

-varav sålda platser

2

3

1

Antal integrerade särskoleelever

5

Köpta platser

1

1

1

45

44

48

Elever som har modersmålsundervisning

598

600

Elever som har studiehandledning

141

149

Antal elever i Ale gymnasium IM

84

89

89

-varav elever från andra
kommuner

13

14

6

Köpta platser

1 114

1 118

1 149

Summa Ale-elever i gymnasium

1 185

1 193

1 232

Verksamhetsmått
Elever 6-12 år

- varav Ale-elever F-6 i
kommunal verksamhet i
annan kommun
Summa Ale-elever 6-12 år
Grundskola Förskoleklass
- årskurs 9

Elever 13-15 år

-varav Ale-elever 7-9 i
kommunal verksamhet i
annan kommun

- varav sålda platser

Fritidshem

Summa Alebarn
Antal barn i kommunal
särskola i Ale

Grundsärskola

Summa Ale-elever i
särskola

Modersmålsundervisning
och studiehandledning

Gymnasium
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Utfall 2019

Utfall Årsredovisning
2020

Budget 2020

Ale-elever i gymnasiesär
(köpta platser)

27

24

28

Antal på gymnasial och
grundläggande nivå (omräknat till heltidsplatser)

49

80

-varav sålda platser

9

17

Köpta platser

8

44

130

110

3

5

39

31

Verksamhet

Verksamhetsmått

Gymnasiesär

Komvux

Antal elever på SFI
-varav sålda platser, SFI
Köpta platser SFI
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5 Ekonomisk analys
5.1 Analys och förslag för framtiden
Analys
Utbildningsnämnden uppvisar i årsbokslut 2020 ett positivt resultat om +7 870 tkr. En stor del av årets positiva
resultat beror på effekter av Coronapandemin, med ökade sjuklöneintäkter men även minskade personalkostnader. Största delen av överskottet genereras av verksamhet förskola. Enheterna inom förskola och grundskola
uppvisar ett överskott om cirka +4 765 tkr respektive +2 250 tkr.
Under hösten har utvecklingsreserven nyttjats till framförallt volymförändringar inom grundskolan, men även till
nedskrivningar av lokaler som avser flera år tillbaka i tiden. Utvecklingsreserven har belastats av en återbetalning
till Skolverket på drygt 2 000 tkr vilket inte funnits med i tidigare uppbokningar och således fått en negativ resultatpåverkan.
Ledning och administration har mindre kostnader för strategiska medel än förväntat. Vidare har man under december månad gjort direktavskrivningar av investeringar som påverkat resultatet i negativ riktning, men trots det
påvisar ledning och administration ett överskott.
Verksamhetsområde förskola uppvisar i årsbokslutet ett positivt resultat om +11 065 tkr. Överskott återfinns
inom de centrala delarna och köpta platser med 6 300 tkr och enheterna med 4 765 tkr.
Överskottet har till största delen sin förklaring i effekter av covid-19. Under våren blev minskade personal- och
vikariekostnader effekten när enheterna anpassade sin personalstyrka utifrån det närvarande barnantalet. Gemensamt beslut fattades att inte använda vikarier under den period då barnens närvaro generellt låg mycket lägre än
sjukskrivningstalen. Detta tillsammans med statlig sjuklöneersättning medförde att vårens negativa prognos landade på ett positivt utfall i en omfattning som var svår att förutse. Vetskapen om minskat statsbidrag för läsåret
20/21 tillsammans med förväntan på ökade vikariekostnader till mer normala nivåer satte under hösten förväntan på ett minskat överskott.
Överskott användes under hösten till bemanning i den mån det var möjligt att få in vikarier. Pandemin påverkade
tillgången och möjligheten trots ekonomiskt utrymme. Flera enheter valde aktivt att inte använda vikarier utifrån
risk för smitta. En fortsatt hög sjukfrånvaro med låga vikariekostnader gjorde att överskottet ökade istället för
minskade som förväntat. En tidigarelagd våg med sjukfrånvaro påverkade utfallet ytterligare under hösten.
Faktorer till det centrala överskottet finns i ökade snittintäkter för barnomsorgsavgifter, fler sålda platser än budgeterat, färre barn till pedagogisk omsorg och färre ansökningar för tilläggsbelopp än tidigare år. Central tjänst
har ej ersatts under pandemin och digital omställning och omformning av gemensam kompetensutvecklingsinsats har medfört minskade kostnader under pandemi som annars till viss del skulle återfunnits i enheternas resultat.
Att omsätta överskottet i förstärkning i form av vikarier gjordes i viss utsträckning under hösten vilket visas i
personaltäthetssiffran som i oktober mättes till 5,7 mot 5,9 året dessförinnan.
Verksamheten har gjort inköp under 2020. Detta skulle kunnat göras i än högre utsträckning för att överskottet
skulle komma verksamheten till del.
Verksamhetsområde grundskola uppvisar i årsbokslutet ett negativt resultat om cirka -4 700 tkr. Underskottet
inom verksamhetsområdet beror på ökade kostnader för skolskjuts, taxiresor samt ökade volymer gällande köpta
platser. De centrala delarna inom grundskolan visar ett underskott om cirka -600 tkr. Skolenheterna visar däremot ett överskott om +2 250 tkr. Skolenheterna har under året arbetat med att få en budget i balans med goda
resultat, även om alla inte nådde helt fram. Resultatet har påverkats av covid-19 i positiv ekonomisk riktning, vilket förutom arbetet mot en budget i balans, bidragit till överskottet inom skolenheterna.
Enheten för flerspråkighet uppvisar i årsbokslutet ett negativt resultat om -274 tkr. Kostnaderna för köpt studiehandledning har ökat mer än beräknat på grund av att enheten har fått fler språk att tillgodose. Köpt tjänst är en
dyrare lösning än om man kunnat tillgodose behovet i egen regi, vilket inte varit möjligt då det har varit svårt att
rekrytera.
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Elevhälsa och särskola uppvisar i årsbokslutet ett negativt resultat om -1 409 tkr. Underskottet beror till sin helhet på persontransporter inom både grundsär- och gymnasiesärskolan. Elevhälsan och särskoleenheterna redovisar ett överskott till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.
Gymnasiet uppvisar i årsbokslutet ett negativt resultat om -150 tkr. Kostnaderna för busskort har ökat mer än
beräknat även om kostnader för köpta platser minskat, då höstens budgeterade elevantal är högre än faktiska
elevtalet.
Komvux uppvisar i årsbokslutet ett positivt resultat om cirka +800 tkr till följd av både högre intäkter och lägre
kostnader än budgeterat. Komvux har sålt fler utbildningsplatser till andra kommuner och har även fått ersättning för sjuklönekostnader på grund av covid-19. Färre platser har också köpts av andra utbildningssamordnare.
För 2021 är pandemin en fortsatt risk för svårigheter i den ekonomiska planeringen. Barn- och elevpengen är på
motsvarande nivå som förra året och flera enheter behöver fortsätta sitt arbete för en budget i balans. Lokalkostnader är en stor utmaning både avseende kort- och långsiktiga lösningar. Fler paviljonger behövs under året och
nya förskolor är under byggnation.
Kostnaderna för transporter har ökat kraftigt och är ett område som ser svårt ut att påverka med nuvarande avtal
under 2021 men kräver fortsatt arbete under året.
Kompetensförsörjningens stora utmaningar innebär omfattande ekonomiska åtaganden för att säkra framtidens
bemanning. Det handlar främst under 2021 om att fortsätta stödja medarbetare som studerar.

5.1.1 Diagram - nämnd

Resultaträkning (insikt)
Resultaträkning
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse Budget

341 636

352 374

10 738

4 Material/Bidrag/Köpt vht

-206 553

-210 087

-3 534

5 Personalkostnader

-555 449

-555 626

-176

Övriga verksamhetskostnader

-487 841

-486 998

843

Alla Konton

-908 207

-900 337

7 870

3 Intäkter
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Nettokostnad per verksamhet
Netto

Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Årsavvikelse 2019

Tkr
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN
Utvecklingsreserv

3 563

2 625

938

7 594

25 046

23 464

1 581

6 138

Förskola

242 579

231 514

11 065

1 099

Grundskola

421 131

425 814

-4 682

-16 990

Ledning och administration

Enheten för flerspråkighet
Elevhälsa, Särskola
Gymnasium
Komvux

NETTOKOSTNADER

8 848

9 122

-274

396

53 802

55 211

-1 409

724

141 117

141 267

-150

1 991

12 121

11 320

801

616

908 207

900 337

7 870

1 568

Investeringar
Investeringsanalys
Utav utbildningsnämndens årsanslag har 2 545 tkr använts under året. 750 tkr har använts till uppgradering av
IST.
IT-investeringen är ny för året och det tar tid att strukturera upp arbetet. Under året har 829 tkr använts för detta
ändamål.
Inventarier för ny/till- och ombyggnad avser den nya förskolan i Älvängen, Svenstorps förskola samt den nya
förskolan i Nol, Nolbäckens förskola. Svenstorps förskola har nyttjat 3 508 tkr av tilldelade medel. Förskolan i
Nol kommer att nyttja sina investeringsmedel först nästa år eftersom verksamheten får tillgång till lokalerna i
början av 2021.

Investeringar, detaljerad
Investeringar
Utfall perioden
Byte av IT-system

Budget perioden

Årsavvikelse

750

0

-750

2 545

5 000

2 455

829

1 250

421

Invent ny/ombygg skola/fsk

3 508

9 463

5 955

Summa

7 632

15 713

8 081

Reinvest skolor/förskolor
Datorer grundskolan
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6 Personalanalys
6.1 Kommunens anställda
6.1.1 Antal anställda
Antal anställda

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

Antal tillsvidareanställda,

998

934

64

-varav kvinnor i %

83,1

82,9

0,2

-varav män i %

16,9

17,1

-0,2

Antal heltidsanställda

952

878

74

Antal deltidsanställda

46

56

-10

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)

142

157

-15

Antal arbetade timmar (timanställda)

68 305

42 217,07

26 087,93

-varav kvinnor

54 955

29 646,67

25 308,33

-varav män

13 350

12 570,4

779,6

1 088,95

1 048,97

39,98

34,50

21,76

12,74

1 123,44

1 070,73

52,71

Årsarbetare
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

6.2 Sjukfrånvaro
6.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

8,8

7,0

1,8

Sjukfrånvaro, kvinnor

9,5

7,7

1,8

Sjukfrånvaro, män

5,5

3,9

1,6

Ålder - 29 år

7,5

6,6

0,9

Ålder 30 - 49 år

8,6

6,9

1,7

Ålder 50 -

9,6

7,4

2,2

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

4,6

3,1

1,5

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

1,3

1,0

0,3

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

2,9

2,9

0,0

6.3 Personalanalys och förslag för framtiden
Den procentuella ökningen av antalet årsarbetare motsvarar generellt ökningen av antal barn och elever i genomsnitt.
Antalet anställda har totalt sett ökat med 49 personer i sektorn jämfört med samma tidpunkt 2019, (31/12). Antalet månadsanställda årsarbetare har ökat med cirka 40. Antalet tidsbegränsat anställda har minskat med 15 personer och antalet deltidsanställda har minskat med 10 personer. Arbete som utförs av timanställda har ökat jämfört med 2019 vilket beror på att sektorn nu tagit över bemanningen för förskolan. Tidigare redovisades dessa
timmar på bemanningsenheten.
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Förändring av personaltäthet över tid
2018

2019

2020

Jämförelse med riket
2019

Personaltäthet lärare i
grundskolan årskurs 1-9

13,8

13

13,3

12

Personaltäthet fritidshem

27,0

27,3

28,0

20,7

Personaltäthet förskola

5,8

5,9

5,7

5,2

Sjukfrånvaron är mycket svår att dra slutsatser av på grund av årets pandemi. Sjukfrånvaron på över 14 dagar är i
stort sett oförändrad medan korttidsfrånvaron är den som ökat, vilket ligger i linje med pandemins effekter. Då
fördelningen av frånvaron varit mycket ojämn mellan enheter och över tid har belastningen varit högre än vad
som syns i siffran.
Växlingen till värdeskapande uppföljning kom igång under början av året men har sedan inte fått det fokus som
var planerat. En förväntad effekt var att få förbättrade analyser och fler och mer verksamma verktyg genom de
dialoger som påbörjats och med det kan minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön på sikt.
Exempel på insatser under tidigare delen av året som haft positiv effekt är till exempel samtal om korttidsfrånvaron, tydliga frånvarorutiner samt bygga en god samarbetskultur.
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7 Uppdrag från 2019
7.1 Uppdrag från 2019
7.1.1 Innovativa grepp för att minska barngrupperna i förskolan
Status
Avslutad
Kommentar
Arbetet med minskade barngrupper har med statsbidragets hjälp inneburit att 17 av 25 enheter under läsåret
2019 - 2020 aktivt arbetat med att skapa mindre sammanhang för barnen. 14 enheter har arbetat med sina strukturer och organisation och snittet låg läsåret 19/20 på cirka 12 barn per grupp där grupper för yngre varit något
färre och de äldre något fler i grupperna är snittet. På några enheter har en mindre ombyggnation behövts för att
kunna genomföra uppdelningen och få lokaler att motsvara verksamhetens behov. Ofta används utemiljön för
uppdelning av grupperna. De minskade grupperna har till stor del genomförts genom organisatoriska förändringar och inte medverkat till någon större ökning av personaltäthet. Tre enheter med statsbidrag har använt bidraget till att minska befintliga grupper med bibehållen personalstyrka. Detta har endast varit möjligt när inte
tryck från kö att placera varit stort. När trycket från kön varit stort har ändå fler barn behövt tas emot och utemiljön har istället använts.
Fortsatt kommer verksamhet med eldrivna lådcyklar prövas i mindre skala i Skepplanda 2021. Cyklar är inköpta
och levereras under våren. Detta får ses som ett innovativt grepp att trots lokalbegränsningar ge fler barn möjlighet att finnas i ett mindre sammanhang. Syftet är att skapa mindre sammanhang och dela på barngrupper men
kommer endast ge en liten påverkan för helheten om cirka 1800 barn i förskolan.
Uppdraget innovativa grepp för minskade barngrupper ses som avslutat då arbetet med nya arbetsorganisationer
är initierat och till stor del implementerat samt att ny verksamhet med eldrivna lådcyklar kommer att starta under
2021. Arbetet med att följa utvecklingen antal barn per grupp kommer lyftas in i ordinarie kvalitetsarbete.

7.1.2 Fler verksamheter ska drivas med intraprenad som driftsform
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
I syfte att grunda verksamheten vetenskapligt ska nämnden ta del av forskning på två sammanträden under hösten 2020. En fördröjning har gjort att en sista genomgång sker på utbildningsnämndens sammanträde i januari
genom inbjuden forskare Julia Carlsson (Högskolan i Borås). Därefter kommer UBN att ta ställning till det fortsatta arbetet.
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1 Verksamhetsanalys
1.1 Ordförande och resultat
Ordförande:

Sonny Landerberg

Årets resultat:

64 tkr

Nettokostnad:

83 988

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

Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis Vikingagårdens
långhus
Kultur- och fritidsverksamhet allmänt
Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
Museiverksamhet
Kulturarv och kulturminnesvård
Kulturskolan
Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet
Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar
Samlingslokaler
Uppgifter enligt spellagen
Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling
Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet
Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium
Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, fritids- eller kulturanläggning
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2 Årets verksamhet - Sammanfattning
Pandemi, corona, Covid -19 - år 2020 har präglats av omställningar i verksamheterna på grund av spridning av
ett virus som var okänt när årets verksamhetsplan beslutades av kultur och fritidsnämnden. Sektorn har under
perioden arbetat aktivt under parollen "Vi ställer inte in - vi ställer om" med fokus att fortsatt erbjuda verksamhet trots rådande samhällssituation. Målsättningen har varit att trots pandemin erbjuda en så mångfacetterad
verksamhet som möjligt med hänsyn tagen till begränsning av smittspridning och prioritet på god arbetsmiljö.
Sektorn har genom medarbetarnas ansträngningar lyckats skapa förutsättningar och ge invånarna tillgång till
bland annat digitala kulturupplevelser, utökad service på biblioteken, balkongkonserter vid särskilda boenden,
utökad digital ungdomsaktivitet samt tips på besöksmål. Sektorn har gett föreningslivet råd och stöd i hanterandet av pandemin. Flera av de aktiviteter som genomförts under året har utformats på nya sätt vilket gett erfarenheter och perspektiv som är värdefulla att ta med vid framtida utformning av sektorns verksamhet.
Vidare har sektorn skapat förutsättningar för att ta emot ett stort antal feriearbetare. De ca 60 ungdomar som
feriearbetade i sektorn gavs möjlighet till en första anställning - planeringstiden inför mottagandet av ungdomarna var mycket kort. Erfarenheten av att ta emot ungdomarna är positiv och ett uppdrag som sektorn gärna
ser som prioriterat även kommande år, i det fall förutsättningar vad avser tid och ekonomi ges.
Som ett led i arbetet med tillitsbaserad styrning har kultur och fritid vid delårsboksluten använt två olika uppföljningsgenomföranden. Två av sektorns enheter har tillsammans med sektorchef och verksamhetsutvecklare genomfört uppföljningsdialoger med fokus på dialog kring gemensamma mål, framgångsfaktorer, uppdrag, aktiviteter och eventuella utmaningar. De andra två enheterna har skapat rapporter på respektive enhet utifrån samma
frågeställningar. Detta har gällt vid delårsboksluten. De två genomförandedelar har bedrivits inom ramen för
tillitsbaserad styrning och lett till ett minskat rapporterande för enhetscheferna och gett förmån till att mötas och
tillsammans samtala och prata om våra gemensamma Agenda 2030 mål. Årsbokslutet har arbetats fram på traditionellt sätt genom rapporterande från respektive enhet. Framgent så ser sektorn behov av att ytterligare utveckla
uppföljningsarbetet för att än mer komma ifrån rapporterandet. Som förslag så kan muntlig uppföljning ske i dialog mellan enhet och politik vid delårsbokslut medan ekonomi följs upp på traditionellt sätt.
Trots samhällssituationen finns ljusglimtar under året. Medarbetarnas förmåga att möta de förändringar som pandemin krävt har i flera fall visat sig ge möjligheter till att utveckla verksamheterna att hitta nya arbetssätt och
plattformar att verka i. Den digitala kompetensen har ökat under året över hela sektorn då arbete i mångt och
mycket skett via digitala forum.
Utmaningen har varit påfrestande i denna oförutsägbara tid för både medarbetare och chefer, men tillsammans i
dialog, och genom att kontinuerligt genomföra riskbedömningar i arbetsgrupperna, har tillitsfulla relationer utvecklats, kommunicerandet ökat och samarbeten stärkts inom sektorn. Ökad dialog och samverkan har också
skett med föreningslivet för att möjliggöra verksamhet så optimalt som restriktionerna tillåtit.
Sektorns ekonomiska förutsättningar vid inledningen av året och utvecklingen under året har gett möjlighet att
hantera ett antal extrasatsningar och ändå avsluta året med en ekonomi i balans. Insatser har skett för att stärka
föreningslivet, bidra till meningsfull fritid för ungdomar men även hantera diverse kostnader kopplade till renovering och restaurering inom ramen för nämndens ansvar.
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3 Strategiska målsättningar
3.1 Hälsa och välbefinnande (målbild 3)
Agenda 2030
Hälsa och välbefinnande
Kommentar
Kultur och fritids verksamheter är en viktig samhällsresurs för invånarna och har stor betydelse för både den
psykiska och fysiska hälsan. Forskning visar att kultur och fritidsaktiviteter har positiva effekter på upplevd hälsa
och välbefinnande samt minskar oro och psykiska besvär.
Under 2020 har större insatser såsom medborgardialog och invigning av Ale kulturrum skjutits upp på grund av
rådande pandemi, delaktighet och inflytande har ändå getts utrymme i verksamheterna bland annat genom enkäter med ungdomar, samarbeten med föreningslivet och näringslivet.
Sektorn bildades 2019 och har under året fortsatt med att organisera och skapa gemensam struktur i organisationen i målsättningen att nå en hållbar arbetsmiljö för både medarbetare och chefer.
I sektorn har årets uppföljning av de systematiska arbetsmiljöarbete resulterat i konkreta handlingsplaner. Det är
hög prioritet på att fortsätta arbetet att driva arbetsmiljöfrågorna som en naturlig del av verksamheten och sätta
tydliga arbetsmiljömål för respektive enhet. Utöver sektorns arbetsmiljöarbete finns behov av att även utveckla
samordningen av arbetsmiljöarbetet med övriga sektorer bland annat där flera grupper samverkar inom samma
lokaler.
Medarbetarundersökningens resultat visade höga värden på engagemang och arbetsglädje, möjlighet till kompetensutveckling och tillit till ledarskap. Som utvecklingsområde fanns ergonomisk genomgång av fysisk arbetsmiljö samt ökad kommunikation och information gällande kultur och fritids verksamhetsplan. Flera insatser
inom utvecklingsområdena har skett under året och arbetet fortsätter under 2021.

3.1.1 Framgångsfaktorer: Fortsatt arbete med att utveckla metoder för dialog
både externt och internt
Sektorns interna och externa dialoger har på grund av pandemin fått ställas om eller ställas in. Omställningen har
skett till förmån för digitala möten och sammankomster vilket inledningsvis varit ovant men som visat sig fungera bra och ett arbetssätt som framgent kan användas som komplement till tidigare arbetssätt.

Nämndens mål: Delaktighet och inflytande ska prägla kultur och fritids arbete
Kultur och fritid arbetar aktivt för att delaktighet och inflytande ska vara en naturlig del i verksamheterna. Genom samverkan med och stöd till föreningar värnas de demokratiska principerna. I den öppna ungdomsverksamheten skapas av ungdomscoacher verksamhet som ska inspirera och stödja ökad delaktighet och inflytande på
mötesplatserna. i arbetet med ungdomsinflytande finns ett antal forum där ungas delaktighet lyfts fram. Intresset
för Ungdomsrådet har under året varit stort och rådet är fulltaligt. Sektorn står under 2020 som ansvarig för två
EU projekt med inriktning på ungdomsinflytande, SaYOUTH och Påverkanstorg. Påverkanstorget genomfördes
digitalt under slutet på året medan SaYOUTH fick flyttas fram till 2021 med anledning av pandemin.
I kulturskolans verksamhet finns elevinflytande som etablerat arbetssätt.
Under 2020 har arbetet med delaktighet och inflytande påverkats av pandemin. Traditionellt genomförs mer-parten av inflytandeprocesserna genom fysiska möten mellan olika intressenter - omställningar till digitala mötesforum har genomförts. Omställningen har medfört att inflytande kunnat bibehållas, upplevelsen är dock att de
fysiska mötena gagnar arbetet med delaktighet och inflytande.
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Uppdrag: Intressentdialog kring innehållet i Ale kulturrums verksamhet
Status
Avslutad med avvikelse
Kommentar
Enheten kultur inledde planering av intressentdialog. Den pandemi som sedan mars månad påverkat möjligheten
till sammankomster har medfört att detta uppdrag pausats. Enheten ser fortsatt att denna dialog bör genomföras
men först när de allmänna riktlinjerna kring pandemin skapar möjlighet till fysiska möten.

Uppdrag: Kultur och fritid ska under loven erbjuda ett brett utbud av aktiviteter som engagerar barn och ungdomar i Ale
Status
Avslutad
Kommentar
Sommarlovet 2020 blev väldigt lyckad trots den pågående pandemin. Stor uppslutning och många barn och unga
deltog. Samverkan mellan enheter i sektorn, övriga sektorer och feriearbetare resulterade i en mångfald av aktiviteter. Sammantaget erbjöds aktiviteter i alla olika inriktningar inom sektorn - denna bredd på utbud skapades
med målsättningen att attrahera många barn och unga.
Som exempel har genomförts
- fotbollsskola, ridskola, boxning, taekwondo och basket
- öppen prova på verksamhet som fritidsbanken pop up,
- feriearbete som lekledare på Klöverstigen,
- renoveringsarbetare på La Plaza
- tidningsproduktion på Made in Ale.
- öppen mötesplats på Ungkan i Nödinge
- gitarrkurser för nybörjare
- filmskapardagar
- lovorkester
- pop och rockbands workshop
- blåsinstrumentdag.
- sommarboken
Vad avser påsk- och höstlovet så fick denna lovverksamhet ställas in med anledning av rekommendationer kring
social distansering i samband med pandemin.
Mått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Antal deltagare under kultur och fritids lovverksamhet

5 514

8 000

68,93 %

Uppdrag: Ungdomarna ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över kultur
och fritidsverksamheten
Status
Avslutad
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Kommentar
Under vår och sommar har Ungdomsrådet varit kreativa och gett feedback på den kommunala verksamhetens
innehåll och berättat om ungdomarnas situation i Ale. Det har bland annat resulterat i att det kommer startas upp
"Gårdsråd" på mötesplatserna för att ytterligare öka möjligheten till inflytande.
Ungdomsrådets fokus har varit frågor såsom sommarjobb, duschbås, sexualundervisning, fritidskort och busstider, sommaraktiviteter och ungas situation i Coronatider. Genom dialog med politiker i kommunstyrelsen samt
nämnder har önskemål om duschbås genomförts, extra ungdomssatsning under sommaren arrangerats och sommarjobb prioriterats.
Under året har enkätundersökningen "Luppen 2020" genomförts. Resultatet från enkäten "Luppen 2020" kommer att ge information som kan ge utvecklingsförslag för sektorns verksamheter. Resultatet kommer presenteras
under 2021.
Ale kommun deltar i två EU-projekt med inriktning för ungdomsinflytande. Det ena är SaYOUTH - ett nätverk
för utveckling av ungas inflytande där vi har ett antal samarbetspartners från Grekland, Italien, Polen, Bulgarien,
Finland och Tyskland. Ale har även spridit nätverket vidare för att inkludera grannkommuner. Ale kommuns
andra EU-projekt är "Påverkanstorg 2020", vilket innebar en kvalitetsökning av utveckling, process och struktur
för genomförande av årets Påverkanstorg.
Appen "Ung i Ale" har ökat ungas intresse för engagemang i lokala/globala frågor och kan ses som framgångsrik
trots de begränsningar som pandemin skapat. Intresset för ungdomsrådet är högt och så även för deltagande i
elevråd och i andra forum. Tidningen "Made in Ale", har blivit en kraft för många unga att uttrycka sig i. I Made
in Ale nummer 2 har över 30 ungdomar involverats och inom kort kommer nummer 3 att ges ut. Tidningen
kommer byta namn till Ung i Ale för att på så sätt tydligare kopplas ihop med övriga delar i den öppna ungdomsverksamhetens
Öppen ungdom i Ale har startat ett nätverk i Sverige bestående av ett 10-tal kommuner, både kommuner som
finns nära och som är på avstånd. Tillsammans lär vi oss av varandra om hur vi kan utveckla möjligheten för
ungas inflytande i den lokala ungdomspolitiken

Uppdrag: Kultur och fritid ska genom olika, av ungdomarna skapade, arrangemang bidra
till att ungdomarnas icke formella lärande utvecklas
Status
Avslutad
Kommentar
Ungdomscoacherna i den öppna ungdomsverksamheten har guidat ungdomar i att kontinuerligt arrangera
mindre aktiviteter i den ordinarie verksamheten. Som exempel har brädspelskvällar, bakning, x-boxturnering,
grillfest och fotbollsturnering arrangerats. Alla stora arrangemang, såsom "festivalborg", har fått ställas in på
grund av pandemin.
Under 2020 fick verksamheten svar på 130 mötesplatsenkäter och 53 gruppenkäter. Antalet gruppenkäter i Ale
är högre än genomsnittet för övriga kommuner som ingår i KEKS-nätverket. Att Ale har så många gruppenkäter
jämfört med snittet i KEKS visar på att Ale har kommit långt i arbetet med ungdomsproducerande grupper vilket i sig innebär att verksamheten skapar goda förutsättningar för ungdomar som vill arrangera eller vara med i
grupper. I enkäterna kan man utläsa att de som deltagit i gruppverksamhet tycker att de inneburit ett lärande
både om hur man arrangerar och mer om sig själva, hur de fungerar i grupp och hur de utvecklats. I
mötesplatsenkäten framkommer att 70% av ungdomarna upplever att de lärt sig saker när de deltagit i verksamheten. Vidare är det 98% i gruppenkäten som svarar att personalen tar mig, mina tankar, känslor och förslag på
allvar medan 83% tycker att de andra ungdomarna i gruppen tar mig, mina tankar, känslor och förslag på allvar.
I ramen för Tvärballa bankomaten har 20 arrangemang genomförts av unga för unga. Detta trots att pandemin
begränsat möjligheterna. Andelen tjejer som är engagerade i Tvärballa är större än andelen killar.
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3.1.2 Framgångsfaktorer: Utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och
ideella krafter
Skapande utav verksamheter är beroende av civilsamhället och ideella krafter. Det pågår kontinuerligt utveckling
av samarbeten. Föreningslivet står för en övervägande andel av de aktiviteter som skapas för boende i Ale på deras fritid.
Möjligheten till att utveckla nya samarbeten med nya aktörer har under pandemin varit starkt begränsad. Istället
har befintliga relationer och samarbeten förstärkts och anpassats efter de omständigheter verksamheterna ställts
inför. Som exempel på nya samarbeten kan nämnas satsningen på Ale Attitude - i denna verksamhet arbetas förebyggande med ungdomar för att bidra till schysstare jargong och attityd hos deltagarna. Ambitionen är att deltagarna i sin tur sprider denna attityd vidare. Rådande samhällssituation har medfört att ungdomar i projektet
kunnat engageras i tillverkning av skyddsutrustning till medarbetare inom vård och omsorg.
Även föreningslivet engagerades i tillverkning av skyddsutrustning och bidrog på nya sätt utifrån de akuta behov
som uppstod under våren.

Uppdrag: Medborgardialog kring Ale Teater
Status
Avslutad med avvikelse
Kommentar
Enheten kultur inledde planering av medborgardialog under årets inledning. Den pandemi som sedan mars månad påverkat möjligheten till sammankomster har medfört att detta uppdrag pausats under perioden. Enheten ser
fortsatt att denna dialog bör genomföras men först när de allmänna riktlinjerna kring pandemin skapar möjlighet
till fysiska möten.

3.2 God utbildning för alla (målbild 4)
Agenda 2030
God utbildning för alla
Kommentar
Sektor kultur och fritids verksamheter bidrar till målet god utbildning för alla på olika sätt och i olika grad. Samverkan mellan kommunens verksamheter och förmåga att optimera resurser så att barn och unga ges möjlighet
till sysselsättning på fritiden är en viktig faktor. Kultur och fritid verksamheter inspirerar och uppmuntrar till en
meningsfull fritid genom exempelvis näridrottsplatser, idrottsanläggningar, kulturskola, arrangemang, mötesplatser, uppsökande verksamhet och bibliotek.
Barn och unga som utvecklas i estetiska ämnen såsom bild, teater och musik ges förutsättning för att få bättre
resultat i skolan. Kulturupplevelser vidgar perspektiv och skapar förståelse för andras villkor samt överbryggar
olikheter.
Undervisning genom simskola pågår hela året, är uppskattad och eftertraktad. I många verksamheter har pandemin satt begränsningar men för simskolan har året gett möjlighet till att utveckla undervisningen och öka tillgängligheten för de som står i kö.
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3.2.1 Framgångsfaktorer: Tidiga samordnade insatser
Sektor kultur och fritid medverkar i arbetet med TSI (tidigt samordnande insatser) och SSPF (skola - socialtjänst
- polis - fritid) på både lokal och central nivå.

Nämndens mål: Kultur och fritid ska medverka till utveckling och samverkan inom arbetet
med tidiga samordnade insatser.
Sektor kultur och fritid medverkar aktivt i kommunens arbete med tidigt samordnade insatser (TSI). TSI leds av
utvecklingsledare för folkhälsa. Arbetet är organiserat i en styrgrupp, en ledningsgrupp och ett s.k. team.
Inom TSI har samverkan under året bland annat mynnat ut i en kommungemensam sommarplanering med fokus
på barn och unga. Planeringen skapade förutsättningar för gemensam resurssättning utifrån behov hos kommunens unga. Inom TSI har även föräldrastöd och arbete mot våld i nära relationer varit prioriterade. Arbetet inom
SSPF är strukturerat och insatserna är främst individinriktade och skapar hållbara relationer och nätverk. Resultatet av samverkan har visat sig vara en resurs för aleborna och kommunen.
Som exempel på ytterligare insatser som samverkan medfört kan nämnas den extra ungdomssatsningen som genomfördes under sommaren med syfte att sysselsätta de äldre tonåringarna samt Ale Attitude.
Fältenheten har hållit föräldrainformationer från årskurs 6 och uppåt med tex. tema "Om att vara ung i dagens
samhälle" och "Vad som kan hända".

Uppdrag: Kultur och fritid ska utveckla arbete med skolidrottsföreningar med målsättningen att främja psykisk och fysisk hälsa samt inflytande och engagemang hos barn och
unga i Ale kommun
Status
Avslutad
Kommentar
Sektor kultur och fritid samarbetar med Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) och RF-SISU Västra Götaland i
syfte att skapa fungerande skolidrottsföreningar på högstadieskolor. Meningen är att skapa fler aktiviteter, utan
tävlingsfokus, och ge ett ökat ungdomsinflytande i föreningarna. Alla skolorna har sedan tidigare aktiva skolidrottsföreningar och har även deltagit i tävlingsverksamhet som anordnas av Göteborgs skolidrottsförbund (skolDM) samt SSIF (skol-SM). Syftet med den pågående satsningen är dock att bidra till stöd för föreningsstyrelser
som drivs av ungdomarna själva samt erbjuda skolidrottsföreningarna gratis ledarutbildning.
På tre av skolorna, Bohusskolan, Aroseniusskolan och Ahlafors Fria skola, har det under våren bedrivits regelbundna öppna prova på-aktiviteter i respektive skolidrottsförenings regi. Da Vinci skolan har under våren bildat
en styrelse och påbörjat planering av öppna prova på-aktiviteter som tyvärr tvingades att ställas in på grund av
covid-19.

3.3 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt
(målområde 8)
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
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Kommentar
Kultur och fritidsnämndens presidium har beslutat att under år 2020 fördela om 250 tkr för att föreningar ska
kunna anställa feriearbetare. Pengarna betalades ut som ett föreningsbidrag och arbetsgivaransvaret låg hos föreningarna. Föreningarna ansvarade själva för att kontakta och anställa de ungdomar som var intresserade. Genom
detta gavs ca 40 ungdomar feriearbete i föreningslivets regi.
Regeringen beslutade i maj att fördela statligt stöd till kommunerna för att möjliggöra finansiering av feriearbeten
i kommunal regi. I samverkan mellan sektorerna skapades snabbt en organisation för att hantera ansökningar och
fördela platser. Sektorn skapade utrymme för att ta emot 70 feriearbetare och tilldelades ca 60 st. Arbeten skapades som aktivitetsledare, anläggningsarbetare och kulturutövare.
Sektorn samverkar med sektor arbete trygghet och omsorg och arbetsförmedlingen för att skapa sysselsättning
för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Fritidsbanken har visat sig vara en bra verksamhet för arbetsträning, Under 2020 har sektorn haft ca 10 personer anställda genom olika arbetsmarknadsåtgärder.
Mått
antal ferieplatser i samverkan med
föreningslivet

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

67

70

95,71 %

3.3.1 Framgångsfaktorer: Arbeta med innovativ kompetensförsörjning inom
de områden där bristyrken identifieras inom den kommunala
organisationen
Sektor kultur och fritid har identifierat kulturskolepedagog som ett bristyrke. Kulturskolans huvudinriktning är
regelbunden undervisning i bild, dans, film, musik, musikal och teater. Undervisningen riktar sig till barn och
unga i åldrarna 0-20 år. Undervisningen sker enskilt eller i grupp på elevernas fria tid. Utmaningen är att attrahera
medarbetare där arbetsroll och arbetstider förändras i takt med vad aleborna har för behov av sektorns resurser.
Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt, publika redovisningar och andra externa aktiviteter under verksamhetsåret. Genom samarbeten med andra verksamheter skapas möjlighet för Kulturskolan att arbeta uppsökande och nå nya målgrupper, vilket är ett av flera utvecklingsområden som uppmärksammats i den nationella
kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”.

Uppdrag: Feriearbete inom Kultur och fritid
Status
Avslutad
Kommentar
Ale fritid, Kulturenheten samt Öppen ungdomsverksamhet har tagit emot feriearbetare under sommaren 2020.
Ale fritid skapade förutsättningar för föreningslivet att erbjuda feriearbeten för 16 och 17 - åringar. Feriearbetarna var en viktig resurs för föreningslivets sommarlovsaktiviteter. Föreningarna beviljades föreningsbidrag för
att möjliggöra anställningar. Ale fritid erbjöd feriearbeten på bland annat Fritidsbanken pop-up samt anläggningarna. Ale fritid tog emot 29 feriearbetare under sommarens 12 veckor.
Under sommaren hade kulturenheten feriearbetare i två perioder. Under perioden sysselsattes 14 ungdomar som,
under handledning, genomförde pop-up föreställningar på ICA-tomten. Allt från sång och musik, cirkus, varieté
och ansiktsmålning.
Öppen ungdomsverksamhet tog emot feriearbetare som arbetade med aktiviteter i Nödinge samt produktion av
tidningen Made in Ale.
De kommunala feriearbetena finansierades genom statliga medel som fördelades ut till kommunerna under maj
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månad. Arbetet med att skapa feriearbeten genomfördes med kort varsel. Sammantaget var upplevelsen hos såväl
medarbetare som feriearbetare positiv.

3.4 Hållbara städer och samhällen (Målbild 11)
Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen
Kommentar
Kultur och fritid erbjuder möjligheter till deltagande i ett rikt kultur och fritidsliv, i egen regi, samt i nära samarbete med föreningslivets ideella krafter, detta bidrar till ett hållbart samhälle. Sektorn ger förutsättningar till mötesplatser för invånare i Ale. Mötesplatser som erbjuder inflytande och delaktighet är en förutsättning för att
möta samhällets behov framöver. Genom sektorns enheter ökar invånarnas välbefinnande och trygghet detta är
ett verktyg för att motverkas segregation.

Mått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Antal externa lokalbokningar inom
Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde

12 868

18 000

71,49 %

Lokalbokningar har under året minskat betydligt, i slutet på året hölls uthyrningen helt stängd på grund av pandemin. När de gäller externa uthyrningar är det tydligast i Ale arena
där ex. norska lag har fått lämna återbud med anledning av reserestriktioner.

3.4.1 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med
och lösa samhällsutmaningar
Pandemin har utmanat men också skapat nya samarbeten och arbetssätt. Bredare samarbete med föreningslivet
genom att t. ex producera skyddsmaterial till vård och omsorg skedde under våren.
De sociala och fysiska begränsningar som pandemin utmanat oss i har skapat ett stort behov av grönområden
och möjlighet att semestra i sin närhet. Samverkan har skett både regionalt och med övriga sektorer för att säkerställa fler ytor av grönområden för invånare och besökare att ta del av. Under hösten initierades ett kartläggningsuppdrag tillsammans med sektor samhällsbyggnad, kartläggningen syftar till att inventera de friluftsobjekt som
finns i kommunen samt driftsförutsättningar för desamma. Målsättningen är att utredningen ska bidra till att
kvalitetssäkra kommunens friluftsutbud.

Uppdrag: Framtida drift av Fritidsbanken
Status
Avslutad
Kommentar
Fritidsbankens verksamhet har finansierats med bidrag från LEADER Längs Göta Älv från juni 2018 till juni
2020. Ale fritid har tog över huvudmannaskapet efter LEADER projektets slut. I arbetet med budget 2021 skapades förutsättningar för att fortsatt driva fritidsbanken vidare.
Syftet med fritidsbanken är att medverka till utökade möjligheter för invånare på ett enkelt och hållbart sätt
pröva nya aktiviteter. Vidare kommer fritidsbanken vara en plats för arbetsförlagd praktik inom sektorns verksamhet.
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Uppdrag: Vision Jennylund
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
De investeringar som gjorts i Jennylundsområdet förväntas öka aktivitetsutbud och locka fler besökare till området. För att möta den ökade efterfrågan i området har en samverkansgrupp bildats där föreningarna, tillsammans
med representanter från Ale Fritid och näringslivsenheten samt lokala entreprenörer engagerats.
De föreningar som ingår är Bohus Scoutkår, Ale Jennylunds Ridklubb, Surte Bandyklubb, Bohus IF, Säkra Ridvägar samt OK Alehof. Fokus under året för samverkansgruppen har varit att klargöra prioriterade insatser och
undersöka möjligheter till olika externa bidrag avseende de önskade investeringarna. En viktig del i samverkansgruppens arbete har också varit att lotsa och kanalisera föreningarnas frågor vidare i kommunen.

3.4.2 Framgångsfaktorer: Strategi för hur kulturlivet ska växa och göras
tillgänglig för fler
Nämndens mål: Strategier för hur kulturlivet ska växa och göras tillgängligt för fler
Digitalisering är en framgångsfaktor för att göra kulturlivet mera tillgängligt. Under året har ett nytt elev- och anmälningssystem för kulturskolan upphandlats och implementering pågår. IT-stödet kommer att förenkla och tillgängliggöra kulturskolan på ett bättre sätt samt minska administration.
Genom Live-streaming nåddes en stor publik då kulturskolan hade scen-redovisningar i Ale teater. under vår och
höst.
Kulturskolan har ökat sin närvaro i Skepplanda med celloundervisning en dag i veckan samt barnrytmik 0-4 år.
Denna närvaro bidrar till ökad tillgänglighet i denna del av kommunen.
Under hösten har kulturskolan erbjudit nya verksamheter till nya målgrupper. En av dessa verksamheter har varit
Barnrytmik för barn från 0-4 år, en ny målgrupp för kulturskolan. Ökad tillgänglighet till kultur för barn och
unga med funktionsvariation är ett av flera fokusområden. Under 2020 har Ale kulturskola, med stöd av kulturskolebidraget, bedrivit dramaundervisning och processdrama med elever på särskolan.
Den tredje Artscapeväggen uppfördes i Bohus och ökade därmed tillgängligheten för offentlig konst på den orten.
Balkongkonserterna som genomfördes i fyra olika konstellationer (Stina Klintbom och David Carbe, Göteborgs
Symfoniker, Skallsjö Sommarorkester samt Ale Kulturskola) ökade tillgängligheten geografiskt. Vi nådde ut både
till nya platser och nya målgrupper. Sommarkonserter utomhus är ett framgångsrecept på många sätt.
Kulturenheten ansökte- och fick del av Kulturmiljonen för förstudie av projektet Gör plats. Förstudien syftar till
att skapa bästa tänkbara förutsättningar för nyskapande konstprojekt med kulturarvsperspektiv som sträcker sig
över hela GR-regionen. Genom Cultural planning-inspirerat arbete ska kulturhistoriskt intressanta platser tas
fram i nära samarbete med nya målgrupper.
Under året har ett antal kulturarrangemang fått ställas in med anledning av pågående pandemi - trots detta har
kultur tillgängliggjorts på flera sätt.

Uppdrag: Kartlägga Kulturskolan
Status
Avslutad
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Kommentar
Kulturskolan har störst andel deltagare i åldrar mellan 10-12 år, från 13 år sjunker deltagandet. Fördelningen av
deltagare är: 66% flickor respektive 34% pojkar. Geografiskt följer deltagarsiffrorna storlek på tätorterna i kommunen: Nödinge dominerar, följt av Älvängen, Bohus, Nol, Skepplanda, Surte och Alafors. Ämnesmässigt dominerar musik, både rörande efterfrågan och utbud. Piano är den aktivitet som lockar flest deltagare. Den regelbundna undervisningen består övervägande av enskild undervisning (2/3).

Uppdrag: Kultur och fritid ska planera för en nyinvigning av de offentliga lokalerna i Ale
kulturrum inför 2020
Status
Avslutad med avvikelse
Kommentar
Sektor kultur och fritid har under en period planerat ny invigning av Ale kulturrum. Restriktioner kring allmänna
sammankomster och offentliga arrangemang har medfört att detta uppdrag ej kunnat genomföras under innevarande år. En ny öppning/invigning av Ale kulturrum är fortsatt ett arrangemang som sektorn ser att kommunen
ska genomföra - förslaget är att förlägga detta längre fram när sammankomster är möjliga och medborgarna kan
bjudas in.

Uppdrag: Kulturarvet som resurs
Status
Avslutad
Kommentar
Pilgrimsleden är lanserad och integrerad i kultur och fritids utbud. Ett arbete pågår att säkerställa att leden även
framgent ska ingå som en del i kultur och fritids utbud.
Kulturenheten har under perioden besökt skolor och berättat om historia/kulturarv. Ett sätt att öka elevernas
kunskap i ämnet.

Uppdrag: Handlings- och aktivitetsplan för Kultur och fritid
Status
Avslutad
Kommentar
Under året har en handlings och aktivitetsplan för enheterna kultur och bibliotek tagits fram. Planen beskrev fokusområden under 2020 indelat i olika målgrupper och verksamhetsområden enligt nedan.
Vuxenkultur: Genomför programverksamhet med särskilt fokus på invigning av Ale Kulturrum.
Barn och ungdomskultur: Genomför offentlig programverksamheten för barn och unga. Under 2020 fokus på lov.
Denna del av verksamheten planeras och genomförs inom ramen för Lovgruppen (representanter från sektor
KoF). Aktiviteter på skoltid planeras och genomförs av Kultur i skola-gruppen (1 representant från varje skola,
särskola samt kulturenheten) Denna del leds och samordnas av kulturenheten.
Kulturarv: Fokus 2020 ligger på arbete med kulturarv knutet till Pilgrimsleden. I samarbete med föreningar och
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andra aktörer tillgängliggöra och bevara det lokala kulturarvet. Vi genomför regelbundna klassrumsbesök "arkeologi i skolan"
Offentlig konst: Fokus 2020 ligger på att revidera konstprogrammet. Offentlig konstnärlig utsmyckning av offentliga platser, inte minst Ale kulturrum, samt sista etappen i Artscape. Driva frågan om 1% regeln vid ny- och ombyggnation.
Föreningsstöd: Under året kommer de nya bidragsbestämmelser implementeras samt säkerställa samarbets- och hyresavtal med våra föreningar. Stödja kultur- och kulturarvsföreningars arbete.
Kulturskola: 2020 kommer fokus att ligga på att gå från läsår till verksamhetsår inom kulturskolan. Det betyder
bl.a. att vi utvecklar rutiner kring planering och genomförande av aktiviteter under loven. Vi utvecklar också rutiner kring när och hur planering av lov- och skolterminsbunden undervisning sker. Vi kommer också att genomföra proaktiva åtgärder för att nå barn och unga i områden där kulturskolan har en svagare representation.
Bibliotek: 2020 kommer utvecklingsfokus att vara på mer läsvänliga och stimulerande biblioteksmiljöer. För barnavdelningar gäller det särskilt i Skepplanda och Surte. Dessutom kommer en ny mer användarvänlig hemsida att
upprättas under året i samarbete med Bibliotek i väst.
Handlingsplanen har verkställts i stor omfattning trots pågående pandemi. Allmänkulturen har pga Corona-situationen måst byta fokus från invigning av Ale Kulturrum till olika anpassningar av den publika verksamheten.
Det proaktiva arbetet för att nå nya elevgrupper till kulturskolan har även det prioriterats ner pga Corona-situationen. Fokus har istället varit att hitta- och lära nya digitala arbetssätt; inte minst live-streaming av föreställningar
och redovisningar. I övrigt har handlingsplanen genomförts som det har varit tänkt.
För biblioteket har handlingsplanens arbete med läsvänliga och stimulerande miljöer inletts. Ekonomiska medel
har beviljats från kulturrådet för att möjliggöra ytterligare utveckling av miljöerna under 2021. Hemsidan är, pga
pandemin, något försenad och kommer lanseras under kvartal 1 2021.

Uppdrag: Ny hemsida för biblioteket
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Upphandling är genomförd, avtal är skrivna och utbildning och uppstartsmöten kom igång under hösten. Planerad lansering av ny hemsida försenades av pandemisituationen, sker troligen i februari 2021.
Under perioden har det digitala utbudet som kommer att vara tillgängligt på hemsidan lanserats och utökats med
ny digital filmtjänst och utökat antal möjliga E-boklån.

Nämndens mål: Kultur och fritid skall vara en naturlig deltagare i samhällsplaneringsprocessen för att skapa ett hållbart och attraktivt Ale
Under året har sektorn lämnat svar på remisser och samråd avseende detaljplaner i kommunen. Sektorns remissyttrande tar sin utgångspunkt i bland annat offentlig i gestaltning, kulturarvs samt rekreationsperspektiv.

Uppdrag: Planering av ytor ämnade för spontanidrott och aktivitetsytor samt framtida idrottsanläggningar
Status
Avslutad
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Kommentar
Målsättningen är att i samtliga kommunens orter kunna tillhandahålla och bibehålla ytor för möjlighet till spontanidrott som inte nödvändigtvis är knuten till föreningsmedlemskap. Det kan vara näridrottsplatser, hinderbanor, utegym, skateparker och racketsport samt gröna oaser.
Under 2021 har inga nya ytor planerats eller byggts - sektorn har däremot renoverat befintlig skatepark i Nödinge.
Under 2020 har tio Aleförslag inkommit som handlar om ytor för spontanidrott och aktiviteter. Samtliga har avslagits med hänvisning till ekonomiska förutsättningar för såväl investering som drift.

3.5 Bekämpa klimatförändringarna (Målbild 13)
Agenda 2030
Bekämpa klimatförändringen

3.5.1 Framgångsfaktorer: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
I Ale kommun finns Fritidsbanken som lånar ut fritidsutrustning till unga såväl som gamla. Olika artiklar är
skänkta av privatpersoner och föreningar, och utrustningen lånas sedan vidare ut kostnadsfritt. Fritidsbanken gör
att fler kan delta i idrott och andra aktiviteter och därmed bidrar till en förbättrad folkhälsa. Fritidsbanken och
bibliotek är två verksamheter som bygger på att återbruka materiel, en delningsekonomi, att dela saker istället för
att äga.
Fritidsbanken kan öka nyttjandegraden av redan befintliga resurser, stimulera delande framför konsumtion och
förlänga livslängden på prylar genom reparation och återbruk. Fritidsbanken bidrar därmed till att minska miljöpåverkan genom återanvändning istället för inköp av ny utrustning.

Uppdrag: Konstgräsplaner, påverkan på miljö- och hälsa
Status
Avslutad
Kommentar
Sektorn arbetar för att minska påverkan på miljö- och hälsa på flera olika sätt. Bl a genom att vid upprustning
och/eller nybyggnation av konstgräsplaner använda så miljövänliga fyllnadsmaterial som möjligt. Att aktivt arbeta
med information ut till ansvariga föreningsanläggningar för att bl.a. minimera spridningen av mikroplaster från
konstgräsytor till brunnar, sjöar och vattendrag. Att medverka i naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräsplaner. Att bibehålla god dialog med ansvarig representant från Svenska fotbollsförbundet. Att medverka vid tillsyn av konstgräsplaner som utförs av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Under pandemin har fysiska erfarenhetsträffar föreningar emellan fått ställas in.

3.6 Genomförande (Målbild 17)
Agenda 2030
Genomförande och globalt partnerskap

3.6.1 Framgångsfaktorer: Strategi för att behålla, rekrytera och utveckla chefer och medarbetare
Sektorns målsättning är att skapa förutsättningar till en hållbar arbetsmiljö för både chefer och medarbetare.
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Under 2020 har stort fokus lagts på att skapa goda förutsättningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga enheter har kontinuerligt genomfört risk och konsekvensanalyser för att minska riskerna av smittspridning
under pågående pandemi.
Införandet av ledarskapsfilosofin tillitsbaserad styrning inleddes under hösten med en gemensam uppstart och
inspirationsföreläsning. Såväl medarbetare som ledarmöten i nämnden bjöds in till föreläsningen i Ale teater. Föreläsning för medarbetare och ledarmöten genomfördes även vad avser öppen ungdomsverksamhet och verksamhetens utveckling över tid. De planerade tillitsdialogerna fick sedan skjutas upp på grund av pandemin, dessa
har nu flyttats till våren 2021.

3.6.2 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare
resursanvändning
Under året har en dialog med sektor service mynnat ut i en gemensam inriktning med målsättningen att föra över
ansvaret för AV-teknik samt vaktmästeri till sektor kultur och fritid. Den gemensamma övertygelsen är att ett
sektoreget serviceteam kommer gynna kultur och fritidsverksamheten och dess behov av större flexibilitet. Genomförandet kommer att ske under 2021.
Sektorn har under hösten anställt en verksamhetsutvecklare som ingår i flera sektorsövergripande arbetsgrupper.
I de forumen belyses sektorns perspektiv. Sektorn är relativt ny och arbete med att planera för de centrala processerna, stödja organisationen i struktur och rutiner har inneburit effektivare arbetssätt; exempelvis genom ökad
systematik. Funktionen kommer över tid innebära en stärkt möjlighet för att kvalitetsutveckla sektorns styr och
stödprocesser.

3.6.3 Framgångsfaktorer: Möjliggör medverkan för organisationen och andra
aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Sektorns uppdrag är att hitta bra samarbetsformer inom och utanför kommunens organisation samt att bygga
nätverk som levererar verksamhetsnytta. Målsättningen är att sektorn ska tänka helhet och söka samarbeten, där
föreningslivet är en central aktör i sektorns arbete.
I respektive enheter deltar medarbetarna i att upprätta enhetsplaner utifrån beslutad verksamhetsplan.

Nämndens mål: Dialog med brukarna
Sektor kultur och fritid arbetar kontinuerligt i en öppen dialog med brukarna om verksamhetens innehåll. Sektorn har nogsamt följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer varför dialoger med fysisk närvaro har skjutits
på framtiden, dialoger har till viss del genomförts digitalt.
I den öppna ungdomsverksamheten sker ungdomsinflytande genom exempelvis Debattklubben, Ungdomsrådet,
Tidskriften Made in Ale och genom enkäter. Ale fritid har nära dialog med b.la. föreningslivet, simhallen, föreningsråd och brukarråd.

3.6.4 Framgångsfaktorer: De personliga mötena är viktiga för att organisationen ska bli trygg och delaktig. En större förståelse och en ökad
känsla av ansvar för helheten. Bättre organisatoriska och ekonomiska
styrmedel för att så sker.
Sektorn arbetar med att införa tillitsbaserad styrning trots pågående pandemi. Till större del har implementering
av tillitsbaserade dialoger skjutits fram till våren 2021. Under tidig höst ordnades för alla medarbetare inom sektorn en kombinerad inspirationsföreläsning av Susanne Pettersson samt beskrivning av kultur och fritids uppdrag. Uppdraget presenterades av nämndens ordförande och sektorchef. Alla enheter har haft dialog om den beslutade verksamhetsplanen och hur verksamheterna kan anpassa och följa upp målen.
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3.7 Analys och förslag för framtiden
För sektor kultur och fritid har identifierats ett behov av att öka kunskap och förståelse kring sektorns uppdrag.
Syftet är att skapa samsyn och delaktighet i sektorn kring uppdraget och utformandet av verksamheterna efter
Alebornas behov. Målsättningarna är att skapa bredare kännedom om sektorns utbud hos invånarna samt en tydligare identitet i verksamheterna.
Inom sektorn skapas förutsättningar för gemensam målbild i samband med införandet av den tillitsbaserade styrningen och genomförandet av tillitsdialoger. Pandemin påverkade dock möjligheten att genomföra fysiska dialoger. Planeringsarbete pågår för att inleda året med att digitalt kunna genomföra tillitsdialoger. Organisationen behöver skapa struktur och utrymme för dialog med tydliga syften och metodiskt arbeta mot ledarskapsfilosofin
tillitsbaserad styrning.
Kultur och fritid ser ett behov av att i ett tidigt skede bli delaktig i kommungemensamma utvecklingsarbeten,
projekt, utredningar och remissförfaranden inom sektorns verksamhetsområden. Ett tidigt deltagande kan skapa
mervärde vid planering och ge utökade förutsättningar för samnyttjande av de kommunala resurserna.
Enheten öppen ungdom har under hösten prövat flera nya digitala aktiviteter och metoder vilket kommer att utvärderas tillsammans med ungdomarna för att se om de kan bli en del av ordinarie verksamhet framöver. Enhetens uppdrag kommande år är att möta unga på deras egna arenor - en av ungdomars arenor är just den digitala
varför denna utveckling är helt enligt verksamhetens nya uppdrag. Enheten kommer att skapa forum för att öka
ungdomsinflytandet genom att låta ungdomarna får förutsättningar att vara med i utformningen av miljön på
mötesplatsen och vilka regler som är gällande.
Sektorn har under året upphandlat nytt elevsystem till kulturskolans verksamhet. Detta IT-stöd är väl anpassat till
kulturskolans behov och lättöverskådligt för målsmän vid anmälan till kurser. Även andra verksamheter har behov av att utveckla ett mer lättillgängligt anmälningsförfarande, framgent kan till exempel anmälan till simskoleverksamhet förenklas genom e-tjänst. Kulturskolan ställer om till att låta gruppundervisning bli norm för att öka
tillgänglighet och nå nya målgrupper på nya sätt. Utöver detta ökas utbudet av kortkurser under lov för att nå nya
målgrupper. Samarbete med enheten fritid kommer ses över i att gemensamt skapa sysselsättning.
Fritidsbanken samverkar med skolor och föreningar vilket bidrar till att fler barn och ungdomar kan erbjudas att
delta i olika fritidsaktiviteter. Fritidsbanken kan öka nyttjandegraden av redan befintliga resurser, stimulera delande framför konsumtion och förlänga livslängder på fritidsmaterial genom reparation och återbruk. Fritidsbanken bidrar därmed till att minska miljöpåverkan genom återanvändning istället för inköp av ny utrustning. Sektorn ser fritidsbanken som en positiv insats för att tillgängliggöra aktiviteter för fler och kunna nå fler målgrupper.
Biblioteket behöver som mötesplats en yta för publika arrangemang för såväl barn som vuxna och även plats för
ett större utbud av medier. Enheten bibliotek arbetar för att skapa attraktiva och anpassade lokaler utifrån verksamhetens behov. Bibliotekens lokalbehov har tydligare preciserats i sektorns behovsanalys för lokaler.
Kulturenheten har ökat intresset för kulturverksamheten på sociala medier genom digital scen. Kulturenheten
arbetar med integrerad kommunikation som resulterat i ett ökat antal följare, samt ökad interaktion på sociala
medier. Genom Live-streaming nåddes en stor publik trots rådande pandemi.
En lärdom efter året som gått är att digitala möten kan fungera minst lika bra som fysiska möten och dessutom
ge stora tidsvinster samt mindre miljöpåverkan genom att inte behöva transportera sig.
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4 Basverksamhet
4.1 Verksamhetsmått
När målsättningen för år 2020 fastställdes i december 2019 var det ingen som hade tanke på att världen skulle
komma drabbas av en pandemi. Pandemin har ställt nya krav på medarbetare och chefer samt inneburit både
begränsningar och möjligheter. För kultur och fritids verksamheter har det bl a. inneburit snävare öppettider, periodvis stängda verksamheter, arbete som utförs med stöd av nya plattformar, nya arbetssätt både digitalt och
fysiskt, färre fysiska möten med invånarna. Trots omställningar kan vi se ökade utlån på filialbiblioteken, ökat
antal elever i kulturskolan, ökat antal deltagare i simskolan och öppen ungdom har uppnått 3/4 delar av antal aktiviteter i förhållande till målsättningen. Kultur och fritids verksamheter är en nödvändig samhällsresurs för Ale
borna.
Verksamhet

Utfall 2019

Utfall Årsredovisning
2020

Budget 2020

Totalt utlån

167 944

163 010

170 000

- huvudbibliotek

103 427

99 438

100 000

Verksamhetsmått

- filialbibliotek

64 517

66 572

70 000

159 444

126 837

170 000

1 400

1 334

1 400

Antal elever i kulturskolan

444

518

650

Antal genomförda kulturevenemang

181

84

90

Antal publik vid kulturarrangemang

7 414

6 254

5 000

Antal deltagartillfällen i simskola

3 366

4 512

5 000

Antal besökare i simhallen

37 061

29 179

40 000

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

61

62

68

Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde

14 800

12 868

18 000

1 076

791

1 000

10 668

10 142

10 000

47%

31%

60

Bibliotek
Antal besökare
Antal inloggningar per månad under meröppettid på
biblioteken

Kulturverksamhet

Ale fritid

Antal aktiviteter
Öppen ungdomsverksamhet

Antal deltagare i den
öppna ungdomsverksamheten
Andel ungdomsproducerad
tid
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5 Ekonomisk analys
5.1 Analys och förslag för framtiden
Analys
Verksamhetsåret 2020 kan säkrast beskrivas som det år när ingenting var som det brukar. Kultur- och fritids
verksamheter präglas av öppenhet och möten i alla dess former vilket via en global pandemi fick omprövas, ställas om och ställas in utifrån rådande omständigheter. Med detta som bakgrund så har verksamheten utifrån omständigheterna optimerat resursutnyttjandet efter rådande nationella riktlinjer och levererat mervärde till Ale
kommuns invånare.
De ekonomiska förutsättningarna var inför 2020 relativt goda då förseningen av byggnation av ridanläggningen
skapade ekonomiskt utrymme att finansiera punktinsatser som normalt sett inte inryms i ordinarie budget. Utrymmet användes för att sysselsätta ungdomar under sommaren samt ett extra stöd till lovverksamheten. Det
avsattes även medel för en planerad invigning av teatern efter upprustningen men den blev av förklarliga skäl aldrig genomförd.
Sektorn har under pandemin haft en ökad sjukfrånvaro och verksamheten har svårt att ersätta frånvarande personal på kort varsel vilket medfört att kostnaderna för personal blev betydligt lägre än budgeterat. Utöver detta ersatte staten kostnader kopplat till sjukfrånvaro vilket ytterligare spädde på den positiva avvikelsen. Mot bakgrund
av detta så har sektorn i dialog med politiken fattat beslut under året om att förstärka föreningslivet genom utökat bidragsstöd med 1 000 tkr. I slutet av året fanns det fortsatt utrymme jämfört med budget vilket resulterade i
ytterligare bidragsstöd till föreningslivet med 300 tkr.
Sektorn har utöver ovanstående även lyckats inrymma oplanerade kostnader för bland annat upprustning av skateparken i Nödinge, extrakostnader för näridrottsplatserna i Ale, kostnad för byggnadsställning på Vikingagården
i samband med upprustning av tak, kostnader för arbete med Ale kommuns konstbestånd och planering för
framtida offentlig utsmyckning samt satsningar på kompetensutveckling kopplat till tillitsbaserad styrning.
Ledning och administration gör inte oväntat ett positivt resultat då utvecklingsreserven är placerad där. En justering av semesterlöneskulden bidrog dock till ett något sämre resultat än prognostiserat.
Ale fritids negativa resultat är uteslutande kopplat till det utökade föreningsstödet, övriga verksamheter gör sammantaget ett positivt resultat där simhallen samt kommunens idrottsplatser utmärker sig.
Öppen ungdomsverksamhet gör ett relativt stort överskott som till stora delar är pandemirelaterad i form av hög
sjukfrånvaro och efterföljande ersättning från staten.
Bibliotekets resultat är även detta ett resultat av Covid-19 då sjukfrånvaron inte ersatts i någon större utsträckning och där den statliga ersättning förstärkt resultatet. Det var även en viss fördröjning i rekryteringen av en ny
medarbetare vilket ledde till att utfallet för personal blev betydligt lägre än vad som budgeterats.
Kulturverksamhetens negativa resultat består i huvudsak av tre stora poster, byggnadsställningen för upprustningen av Vikingagårdens tak, kostnader för kommunens konstbestånd och planering av framtida offentlig utsmyckning samt en ofinansierad personalrelaterad kostnad av engångskaraktär.
Kultur- och fritids resultat för 2020 visar på en positiv avvikelse på 64 tkr vilket också varit målsättningen för
året, det vill säga att hamna så nära ett nollresultat som möjligt utan att utöka sektorns och nämndens fasta kostnader inför 2021. Kommande år är utmanande både utifrån de ekonomiska förutsättningarna men även på grund
pandemins effekter på nämndens verksamheter där social distansering i dagsläget omöjliggör att verksamheten
kan bedrivas som planerat.
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5.1.1 Diagram - nämnd

5.1.2 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning
Resultaträkning nämnd
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse Budget

3 594

4 182

588

-6 195

-7 829

-1 634

5 Personalkostnader

-34 042

-33 270

772

Övriga verksamhetskostnader

-47 409

-47 071

338

Alla Konton

-84 052

-83 988

64

3 Intäkter
4 Material/Bidrag/Köpt vht

Nettokostnad per verksamhet
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Årsavvikelse 2019

Tkr
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN
Ledning och administration
Ale Fritid

-5 879

-5 488

391

-469

-45 482

-46 131

-649

220

Öppen ungdomsverksamhet

-8 024

-7 503

521

712

Bibliotek

-10 685

-10 215

470

606

Kulturverksamhet

-13 982

-14 650

-668

-470

NETTOKOSTNADER

-84 052

-83 988

64

599

Investeringar
Investeringsanalys
Ismaskinen blev billigare än förväntat vilket medför outnyttjade investeringsmedel på drygt 300 tkr.
Årsanslag har under 2020 till största delen använts för att införskaffa inventarier samt teknisk utrustning till Ale
kulturrum upprustade lokaler men den har även nyttjats till en ny tidskriftshållare till huvudbiblioteket samt
mörkläggningsgardiner i läsesalen och en ny städmaskin i Ale arena.
Anslaget för offentlig utsmyckning har använts för inköp att 2 stycken nya konstverk.
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Investeringar, detaljerad
Investeringar
Utfall perioden
Ismaskin
Årsanslag KFN
Offentlig utsmyckning

Summa
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Budget perioden

Årsavvikelse

1 193,5

1 500,0

306,5

819,2

1 000,0

180,8

63,0

500,0

437,0

2 075,7

3 000,0

924,3
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6 Personalanalys
6.1 Kommunens anställda
6.1.1 Antal anställda
Antal anställda

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

63

60

3

-varav kvinnor i %

63,5

61,7

1,8

-varav män i %

36,5

38,3

-1,8

Antal heltidsanställda

54

51

3

Antal deltidsanställda

9

9

0

Antal tillsvidareanställda,

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)

10

11

-1

Antal arbetade timmar (timanställda)

1 444

2 622

-1 178

-varav kvinnor

1 034

2 085

-1 051

411

537

-126

68,98

64,62

4,36

0,73

1,32

-0,59

69,98

65,94

4,04

-varav män
Årsarbetare
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

6.2 Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för Kultur och fritid 2020, för tillsvidareanställda samt tidsbegränsat månadsanställda,
var 7,5% och korttidsfrånvaro 4,4%. Resultaten är bättre i jämförelse med den totala sjukfrånvaro för Ale kommun som är 9% och korttidsfrånvaro, som är densamma, 4,4%. Den totala sjukfrånvaron har i jämförelse med
2019 ökat med 1,9% vilket sannolikt beror på pandemin och dess restriktioner samt sektorns uppmaning att
strikt följa folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Korttidsfrånvaro för Kultur och fritid har ökat till 4,4% 2020 vilket är dubbelt så mycket från 2,2% år 2019.
Sjukfrånvaro för medarbetare under 29 år är anmärkningsvärd hög med 14,4 % i jämförelse med 2019 då den var
8,9%. Sjukfrånvaro är fortsatt högre bland kvinnor än män, vilket är väntat då sektorn har 63,5% andel kvinnor
och 36,5% andel män anställda. Det är relativt låg skillnad i total sjukfrånvaro för kvinnor mellan år 2020 8,1%
och 2019 6,0% och för män år 2020 6,3% och år 2019 5%.
Inom sektorns enheter varierar sjukfrånvaron, lägsta sjukfrånvaro har biblioteket med 5% och högsta har öppen
ungdom med 11%. Enhetscheferna följer rutin för rehabilitering gällande långtidssjukskrivning i samarbete med
HR.

6.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

7,5

5,6

1,9

Sjukfrånvaro, kvinnor

8,1

6,0

2,1

Sjukfrånvaro, män

6,3

5,0

1,3

14,4

8,9

5,5

Ålder 30 - 49 år

5,8

4,1

1,7

Ålder 50 -

7,6

7,8

-0,2

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

4,4

2,2

2,2

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

1,4

1,5

-0,1

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

1,7

1,9

-0,2

Ålder - 29 år
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6.3 Personalanalys och förslag för framtiden
Kultur och fritid är en nödvändig och viktig samhällsresurs för Aleborna som skapar meningsfull fritidssysselsättning, främst för barn och ungdomar men också för vuxna.
Kultur och fritids medarbetare har under året som gått visat på stort engagemang och varit följsamma i de många
omställningar som skett till följd av corona pandemin.
Verksamheterna och sektorn har följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, riskbedömt i varje enhet när folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer, kommunicerat i nära dialog med medarbetarna. Sektorchef har varit transparant och skriftligen informerat alla medarbetare månadsvis om aktuellt läge för hela sektorn och därmed ökat både trygghet och tydlighet.
Sektorn kommer, i den mån pandemin tillåter, återuppta införandet av tillitsbaserad styrning och arbeta vidare
med det systematiska arbetsmiljöarbete som har påbörjats.
Sektorn kommer rekrytera verksamhetsutvecklare och erbjuda tillsvidareanställning
Ale fritid kommer att få en egen serviceenhet och därmed öka med tre heltidstjänster då verksamhetsövergång
sker från sektor Service.
Sektor Kultur och fritid har 63 tillsvidareanställda i december 2020 vilket är 3 st fler i jämförelse med föregående
år. Fördelningen är 63,5% kvinnor och 36,5 % män. Kultur och fritid har 10 tidsbegränsat anställda i december
2020 vilket är en minskning med 1 person från föregående år.
En osäkerhetsfaktor som kan komma ha inverkan på personalen inom sektorn är Covid-19. Beroende på hur
pandemin utvecklas och hur personalfrånvaro blir kan det inverka på arbetsfördelning/arbetsbelastning. Arbetsgivaren följer utvecklingen dagligen.
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1 Verksamhetsanalys
1.1 Ordförande och resultat
Ordförande:

Tyrone Hansson

Årets resultat:

17 018 tkr

Nettokostnad:

571 168 tkr

1.2 Nämndens uppdrag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att bedriva verksamhet enligt av kommunfullmäktige
givna mål och riktlinjer samt enligt gällande lagstiftning, nationella mål och övriga styrdokument, allt inom av
kommunfullmäktige tilldelat kommunbidrag.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
•

omsorgen av äldre människor,
stöd till människor med funktionsvariationer inkl. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (tidigare benämnt förlängd skolbarnsomsorg),
alla hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i de särskilda boendeformerna och varaktiga
hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i det ordinära boendet för alla kommuninvånare,
kommunens individ- och familjeomsorg samt familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet,
kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt bland annat alkohollagen,
kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen,
kommunens flyktingmottagning,
kommunala arbetsmarknadsfrågor.
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2 Årets verksamhet - Sammanfattning
2020 blev ett år då förutsättningarna kom att förändras på ett genomgripande och i många avseenden oväntat
sätt. Pandemin har utmanat verksamheternas förmåga att hantera en situation där förutsättningarna förändras
dagligen och anpassningar måste göras ständigt. Sektorn har visat sig vara väl rustad för att hantera arbete under
dessa svåra omständigheter, medarbetarna har visat prov på en imponerande flexibilitet och kunskap och den
sammantagna bilden är att arbetet totalt sett varit framgångsrikt.
Samarbeten både internt, mellan olika enheter, sektorer och professioner, samt externt har främjats liksom känslan av arbetstillfredsställelse hos många medarbetare då fokus uteslutande varit på kärnverksamheten. Detta har
även gagnat arbetet med det salutogena förhållningssättet på ett sätt som inte gick att förutse. Den fortsatta implementeringen av det salutogena förhållningssättet har i övrigt fått anstå under året då det inte varit möjligt att
samla stora grupper medarbetare i samma lokal utifrån smittorisken. Arbetet kommer återupptas snarast möjligt
under 2021.
Även om pandemin präglat verksamheten det gångna året har en del utvecklings- och kvalitetsarbete genomförts
ändå. Ett exempel är arbetet med kompetensförsörjning där både identifiering av nyckelkompetenser, arbetet
med kompetensstegen samt det systematiska arbetet med att främja en stabil personalsituation där god introduktion, tillgång till kompetensutveckling och handledning, möjlighet till avancemang och att kontinuerligt följa arbetsbelastningen för att kunna avlasta vid arbetstoppar är centrala delar.
Inför 2020 gjordes förändringar i verksamhetsplan och budget och en omfattande planering för tillitsdialoger på
olika sätt och i olika konstellationer, främst med fokus på relationen förtroendevalda och tjänstemän. På grund
av pandemin fick justeringar i planeringen göras men per sista augusti och det andra delårsbokslutet genomfördes dialoger för samtliga verksamhetsområden inom sektorn. Fokus för dialogen var hur verksamheterna arbetat
med aktiviteter och uppdrag för att bidra till en måluppfyllelse på helheten kopplat till de strategiska målsättningarna Hälsa och välbefinnande samt Genomförande.
Den nya formen för uppföljningen föll väl ut hos både förtroendevalda och tjänstepersoner och ambitionen (i
enlighet med kommunfullmäktiges intention så som sektorn uppfattat den) är att utvidga uppföljningen i form av
dialog under 2021.
Den strategiska målsättningen hälsa och välbefinnande omfattar, i vid bemärkelse, all sektorns verksamhet och
har fått stort fokus under året - inte minst utifrån pandemin. Viss progress har skett inom målsättningen (pandemin till trots) och ett antal prioriterade utmaningar är identifierade inför kommande års arbete. Till dessa hör
våld i nära relation, föräldrastöd/föräldrahälsa, bostadsbrist och ensamhet.
En andra intraprenad startade 1 januari 2020, det var Backvik som efter några år av förberedelse fick nämndbeslut på ett treårigt intraprenadavtal. Intraprenadens första år har fungerat väldigt bra. Björkliden som var den
första intraprenad, gjorde under året sitt sista avtalsår och förberedde tidigt under året en "ansökan" om ytterligare en avtalsperiod, vilken godkändes av nämnden.
Enhet bemanningsplanering har varit igång sedan april 2020 och ansvarar för rekrytering, tillsättning och arbetsledning av timvikarier till sektorns verksamheter. Enheten har sammantaget minskat de schemaburna verksamheternas kostnader med drygt 3 Mkr samtidigt som man tagit sig an den omfattande rekrytering som krävdes på
grund av pandemin. Under perioden april-december såldes 116 000 timmar. Ett normalår beställer verksamheterna ungefär 110 000 timmar totalt. Dessutom erbjöds olika typer av webbaserad kompetensförstärkning för såväl sommarvikarier som timanställda i syfte att skydda verksamheterna från smitta.
Under året har skyddsutrustning för 12,5 Mkr inhandlats till kommunen som helhet, sektor arbete, trygghet och
omsorg står för den övervägande majoriteten av konsumtionen. Exempelvis har sektorn under perioden april till
december använt nästan 300 000 munskydd och samma period har mer än 1000 liter handdesinfektion förbrukats.
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3 Strategiska målsättningar
3.1 Hälsa och välbefinnande (målbild 3)
Agenda 2030
Hälsa och välbefinnande
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. Många
olika faktorer spelar in för att påverka hälsan i en befolkning. Beroende på förutsättningar och villkor har människor olika möjligheter att uppnå god hälsa. Många områden inkluderas därför för mål 3, 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.
Under året har ett kartläggningsarbete genomförts för att kunna identifiera vad som redan görs med bäring på
denna målsättning i kommunen som helhet och vad av detta som har stöd i forskning och beprövad erfarenhet.
Konstateras kan att insatser med bäring på målsättningen finns i samtliga sektorer, på alla preventionsnivåer och
för alla åldersgrupper.
En kartläggning fångar dock inte allt det arbete som görs för att förbättra och arbeta för invånarnas hälsa på kort
och lång sikt. Den visar inte heller hur utbudet matchar behovet i alesamhället. Flera av de utmaningar och behov som belyses är långsiktiga och komplexa frågor som genererar stora samhällskostnader och även mänskligt
lidande. Att hitta sätt för att gemensamt ta sig an dessa utmaningar är av största vikt för att nå en ekonomisk
hållbarhet, men framför allt för att nå ett välmående alesamhälle där människor har möjlighet till god hälsa och
välbefinnande.
De övergripande utmaningarna för Ale kommun inom mål 3 samstämmer med de nationella. Utifrån en workshop i förvaltningsledningen under hösten lyftes särskilt följande områden inom målsättningen;
•
•
•
•

Föräldrastöd/föräldrahälsa
Bostadsbrist
Våld i nära relationer
Ensamhet

Dessa områden bedöms ha bäring på eller gynna flera målsättningar samt kräver att förvaltningen arbetar tillsammans – antingen över sektorsgränser eller ihop med andra aktörer/huvudmän för att nå framdrift inom målsättningen. Vidare hantering och prioritering ihop med områden hörande till de andra målsättningarna kommer att
göras i början av 2021.
Den samlade bedömningen av målet är att kommunen i stort är i fas med det som framgår av verksamhetsplan
och budget 2020. Övergripande fokus kommande år bör ligga på;
•
•
•

Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle
Att alla individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential
Att vi har välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster och stöd

3.1.1 Framgångsfaktorer: Fortsatt arbete med att utveckla metoder för dialog
både externt och internt
Nämndens mål: ”Socialtjänsten skall (…) inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och
gruppers egna resurser.” (1 kap 1 § Socialtjänstlagen)
Det salutogena förhållningssättet ska genomsyra allt arbete med den enskilde utifrån intentionen i socialtjänstlagen. Exempel på aktiviteter som pågår utifrån detta perspektiv beskrivs nedan;
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•

Signs of safety – en evidensbaserad metod som används i relation till barn och ungdomar. Metoden syftar till att i möjligaste mån undvika placeringar och säkra upp barnets hemmiljö. Den bygger på det sociala nätverket (som finns runt barnet) och deras egna förslag på lösningar av situationen. När kraven på
lösningar kommer från den egna familjen får dessa en helt annan tyngd och effekt. Metoden bidrar på så
vis till en större transparens. Även om arbetssättet tar mycket tid i anspråk ger det väldigt goda resultat
och en förståelse från den berörda familjen.
Utvecklingen har gått från ganska många placeringar till nästan inte någon även om antalet placeringar
under hösten ånyo ökat.

•

Motiverande Intervju (MI) är också en metod och arbetssätt som syftar till att fokusera på den enskildes
egna resurser. I mötet med enskilda vuxna används MI som samtalsmetod och vid beroendeproblematik
genomförs utredning med hjälp av Addiction Severity Index, ASI. Båda metoderna syftar till att skapa
delaktighet och känsla av egenmakt/egenansvar hos den enskilde.

•

Under året startade mottagningsenheten upp inom ramen för individ- och familjeomsorgen. Syftet är att
skapa en mer tillgänglig verksamhet genom en väg in.

•

Ale 360 - För att skapa en helhet och en röd tråd arbetar individ- och familjeomsorgen med att koppla
ihop det egna arbetet med det övergripande arbetet inom Ale 360. Här lyfts dialogarbetet i kommunen
kring mötesplatser, familjecentral samt TSI (tidigt samordnade insatser) med fokus på föräldrastöd och
våld i nära relationer.

•

Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten har arbetat fram ett arbetssätt där den enskilde ges
större möjlighet till delaktighet. Enheten bedömer att misslyckanden med att nå uppsatta mål i arbetsplaner delvis orsakas av begränsade möjligheter för den enskilde att själv påverka planen. Genom att den
enskilde i större utsträckning deltar och utformar sin plan förväntas detta inte bara främja målen i arbetsplanerna utan även den psykiska hälsan hos den enskilde.

•

Barnkonventionen – inom funktionshinderverksamheten har man under året arbetat med att utveckla
samverkan och samarbete med andra involverade aktörer kring barn/ungdomar exempelvis vid upprättande av SIP (samordnad individuell plan) för att barns bästa alltid ska beaktas.

•

Utveckla genomförandeplaner – ska bidra till att stärka den enskildes resurser. Verksamhetspedagogerna
arbetar med att utveckla kvalitativa genomförandeplaner för hela verksamhetsområde funktionshinder.
Arbetet inriktas på att stärka den enskildes delaktighet i utformandet av dessa. Även inom hemtjänsten
pågår ett arbete kring genomförandeplaner och att på ett tydligare sätt införliva ett salutogent perspektiv
i dessa.

•

HBTQ certifiering av nyckelfunktioner - För att öka tillgängligheten som verksamhet och arbetsgivare
har nyckelfunktioner inom verksamhetsområde funktionshinder (pedagognätverket och boendestödjarna) certifierats enligt HBTQ. Den ökade kompetensen inom detta område har lett till ett mer reflekterande arbetssätt och eftertanke i hur man är och uttrycker sig.

•

Som ett led i att utveckla samarbetet mellan alla olika inblandade professioner gällande hemtagning av
personer till korttidsplatser hålls regelbundna möten med alla inblandande vilket inte enbart gynnar planeringen och bidrar till det låga antalet betaldagar, utan är också en fördel för omsorgstagaren. Målet är
att omsorgstagaren ska kunna flytta hem till sitt ordinarie boende.
Liknande teamträffar genomförs även regelbundet inom äldreomsorgen för att stärka samarbetet kring
omsorgstagaren. På träffarna diskuteras samverkan, individärenden, behov av hjälpmedel för enskilda
omsorgstagare etc. Verksamheten konstaterar att det är en utmaning att arbeta i den enskildes hem och
vara lyhörd för dennes önskemål och preferenser. Ibland kan detta krocka med arbetsmiljöaspekter för
personalen.
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•

Rehabenheten arbetar för att bibehålla eller öka självständigheten hos den enskilde för att hen ska kunna
bo kvar hemma så länge som möjligt. De utgår från patientens resurser och delaktighet i aktiviteterna. På
enheten arbetar olika professioner - arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabassistent som alla medverkar
i teamträffarna (nämnda ovan). Rehabenheten utbildar sommarvikarier samt har regelbundna utbildningar för lyftkörkort. Målet är att minst en av två vid ett lyft ska ha lyftkörkort. Under året har dock
frekvensen i utbildningarna avtagit något som en följd av pandemin.

•

Nattpatrullen har jobbat med en ökad samverkan med hemtjänsten bland annat via APT för en större
förståelse och bättre samverkan mellan dag- och nattpersonal.

•

Backavik - Startade som intraprenad 2020 med olika ansvarsgrupper så som ekonomi, aktiviteter, design
och arbetsglädje, matbeställningar samt husmöte. Personalen fick utbildning i exempelvis ekonomi och
schemaläggning. Verksamheten utgår från det salutogena och bygger på det som är bra och fungerar. De
boendes delaktighet är i centrum och de deltar i husmöten som hålls var sjätte vecka. För att inspirera
medarbetarna till hälsosamma val har enheten bland annat genomfört ett hälsobingo vilket blivit mycket
populärt.

•

Brukarenkäten - ett led i att utveckla verksamheten. Samtliga deltagande enheter i brukarundersökningen
för äldre arbetar aktivt med resultatet från förra årets enkät.

•

Inom särskilda boenden har man sett att utvecklingen av det salutogena synsättet bidrar till både ökad
dialog med brukarna om lust för olika aktiviteter samt genomförande av ett bredare spektrum av stimulans för brukarna. Enheterna har aktivitetsråd där medarbetare, enhetschef och brukare tillsammans planerar trevligheter. Tyvärr har pandemin satt begränsningar för många gemensamma aktiviteter samt möten med anhöriga och besökare på äldreboendena. Dock har man införskaffat en hel del olika verktyg
för kreativitet och rörelse till boendeenheterna; parcyklar, digitala husdjur, aktivitetsplattor och andra
kognitiva hjälpmedel speciellt lämpade för brukare med demensdiagnos.

•

Ett fördjupningsområde och ombudsroll som aktivitetsombud inom äldreboende har utvecklats via
kompetensstegen och medarbetare har fått kompetensutveckling i exempelvis lågaffektivt bemötande.

3.1.2 Framgångsfaktorer: Utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och
ideella krafter
Nämndens mål: På övergripande såväl som på lokal nivå, upprätta samarbeten med, för
verksamheterna, relevanta parter.
Samtliga verksamheter arbetar med olika aktiviteter på enhetsnivå för att stärka och utveckla samverkan - både
internt och externt. Individ- och familjeomsorgen har, rådande situation med Covid-19 till trots, kunnat vidmakthålla och genomföra de samarbeten som särskilt varit i fokus under året. Den lokala samverkansrutinen avseende
målgrupper psykisk ohälsa och missbruk har antagits i slutet av året. Gällande just psykisk ohälsa bland unga (1012 åringar) noterar verksamheten en ökning. Sociala medier ses som en bidragande orsak. Även arbetsmarknadsoch försörjningsstödsenheten ser en ökning av psykisk ohälsa bland dem som ansöker om försörjningsstöd.
Utbildningsinsatser för in- och utskrivningsprocessen i samverkan med regionen har genomförts enligt plan. I
takt med att karenstiden för hemtagning från slutenvården ändrats har arbetet intensifierats för att undvika betalningsansvar till regionen. Inom somatiken ligger karenstiden på 3 dagar och inom psykiatrin har den ändrats stegvis från 30 dagar till att fr.o.m. 2020-04-01 också omfatta endast 3 dagar. Biståndsenheten planerar hem runt 20
personer varje vecka. Viktigt, inte minst avseende psykiatrin, att det dels finns en form av ”mellanlandning” i
kommunen under tiden som en permanent lösning ordnas för brukaren, dels att säkerställa (i kontakten med slutenvården) att personen i fråga verkligen är utskrivningsklar.
Samarbetet med arbetsförmedlingen, AF, stannade upp initialt då AF omorganiserade sitt arbete. Under året har
det samarbetet återupptagits och fungerar väl med månadsavstämningar för uppföljning av aktuella ärenden.
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Internt inom individ- och familjeomsorgen har flera nya samarbetsformer skapats, som exempel kan nämnas att
socialsekreterare för barn och unga möter öppenvårdspersonal en gång per vecka för att diskutera och samverka
kring såväl nya ärenden som pågående ärenden. Ett nätverk för förste socialsekreterare har skapats och varit
framgångsrikt då det bidragit till en koppling mellan ledningsgrupp och arbetsgrupper. Den nya mottagningsenheten har också successivt startat upp olika samarbetsformer med andra enheter inom verksamheten. Detta kommer fortgå även under kommande år.
Det språkcafé som verksamheten initierat tillsammans med föreningar och samfund drivs nu i kyrkans regi i samarbete med kommunen. Utifrån det rådande läget med pandemin har verksamheten deltagit på det sätt som omständigheterna medgett.
Inom verksamhetsområde funktionshinder har särskilt fokus varit inriktat på en nystart av projekt Aktiv fritid.
Projektet syftar till att utveckla samverkan med Ale fritid där även verksamhetens målgrupper bör ingå på ett mer
självklart sätt än vad som är fallet idag. Målet är att den enskilde ska ha samma utbud av fritidsaktiviteter som
andra Alebor. Frågan är lyft till kultur och fritid och ett fortsatt arbete och samverkan behöver ske 2021.
Samverkan sker även med ideella krafter så som FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg) och DHR (Delaktighet Handlingskraft
Rörelsefrihet). Med hjälp av NSPHiG kommer en brukarrevision att genomföras inom socialpsykiatrin för att
identifiera förbättringsområden och få en bild över vad brukarna tycker om insatsen. Denna har dock inte kunnat prioriteras under det gångna året.
Inom verksamhetsområdet särskilda boenden och hälso- och sjukvård samarbetar man med Ung omsorg. På
grund av pandemin blev uppstarten något försenad men under sommaren har de haft aktiviteter utomhus varje
lördag för omsorgstagarna. Programmet omfattade aktiviteter så som melodikryss, högläsning, bowling och gymnastik.

3.1.3 Framgångsfaktorer: Utreda vad som främjar psykisk hälsa och satsa
på insatser som styr i den riktningen
Nämndens mål: Utbudet av insatser i öppna former ska så långt möjligt matcha målgruppen unga vuxnas behov så att placeringar av heldygnskaraktär kan undvikas.
För att bidra till den övergripande målsättningen arbetar individ- och familjeomsorgen med uppdraget att bland
annat skapa en livsstilsmottagning för unga i enlighet med det inriktningsdokument som både regionen och
nämnden antagit. Målgruppen har oftast en beroendeproblematik av något slag och är upp till 25 år gamla. Tanken är att alla ingående kommuner i SIMBA ska arbeta utifrån samma modell vilket skulle underlätta samarbetet
mellan kommunerna och regionen. Regionen meddelade under hösten att mottagningar planeras att organiseras
likt ungdomsmottagningarna. Ale är redo att starta igång men då regionen saknar finansiering har detta inte kommit igång som tänkt. Dialog pågår och förhoppningen är att mottagningarna kan bli verklighet under 2021. Verksamheten arbetar dock på med målgruppen inom ramen för befintlig verksamhet vid vuxenenheten och ungdomshuset.
Under året har socialsekreterare utvecklat arbetet med ärendeuppföljningar och att på ett bättre sätt planera för
utslussning från placeringar vilket resulterat i långsiktiga och hållbara lösningar på hemmaplan. Det förebyggande
arbetet underlättas av regelbunden samverkan med den lokala öppenpsykiatriska mottagningen.
Socialpsykiatri har öppnat upp en ny verksamhet under 2020, Träffpunkten. Träffpunkten är en öppen verksamhet för alla inom verksamhetsområde funktionshinder som har någon form av psykisk ohälsa. Syftet är att bryta
isolering och erbjuda socialt umgänge.

3.2 God utbildning för alla (målbild 4)
Agenda 2030
God utbildning för alla
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3.2.1 Framgångsfaktorer: Tidiga samordnade insatser
Nämndens mål: Fortsätta den nämndövergripande samverkan för att bidra till den strategiska målsättningen God utbildning för alla.
Vid individ- och familjeomsorgens enhet för stöd och behandling har det de senaste åren etablerats en skolsocial
plattform som går under namnet Gula villan där insatser i samarbete mellan skola och socialtjänst samlokaliserats. Målsättningen för Gula villans arbete är att på ett effektivt, professionellt och systemiskt sätt stödja elever
och deras familjer vid skolsociala svårigheter. Insatser vid Gula villan under 2020 har varit Älvängenskolans särskilda undervisningsgrupp, Fotosyntes och det sociala investeringsprojektet Närvaroteam, NÄTA. Sedan slutet
av året organiseras även ansvaret för samordnad individuell plan, SIP (tidigare VÄSTBUS) in under Gula villans
paraply. Arbetet med rutiner för professionell mötes/nätverksledning och SIP-arbete kommer fortsätta under
2021.
En familjecentral har etablerats i Älvängen under året vilket innebär att den politiska målsättningen med två familjecentraler i kommunen har uppnåtts. Utifrån rådande omständigheter med pandemin har verksamheten anpassats utifrån restriktionerna vilket bland annat har inneburit att öppen förskola erbjudits utomhus större delen
av året, samt att digitala forum nyttjats för informationsträffar, sångstunder m.m. Personalen har utbildats i ABC
som är ett program för att hålla föräldragrupper.
Inom ramen för samarbetet Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid, SSPF, har samarbetet mellan kultur och fritid
och socialtjänsten utvecklats positivt. Framgent behöver även samarbetet över sektorsgränser mellan förskola
och socialtjänsten utvecklas och förbättras.
Det kommunövergripande arbetet med tidigt samordnade insatser (TSI) fortlöper och nya samverkansprocesser
utvecklas och prövas kontinuerligt. TSI-arbetet bygger på tanken om tidig intervention, oavsett om utmaningen
är på individ-, grupp- eller samhällsnivå. Dock handlar många av de insatser som tillhandahålls inte om förebyggande insatser, utan om att komma tillrätta med ett problem som redan uppstått. Att hitta goda, förebyggande
insatser på grupp- och samhällsnivå är ett arbete som måste ske i bred, sektorövergripande samverkan men också
tillsammans med föreningsliv och civilsamhälle.
Under året har även samarbetet med vuxenutbildningen fortskridit. Framför allt har det handlat om språkpraktik
för SFI-elever. Individ- och familjeomsorgen deltar även i ESF-projektet InVux som syftar till att stödja unga
vuxna till aktiviteter mot arbete eller studier. Vid årets slut var målsättningen med antal deltagare för året uppnått. Projektet fortlöper kommande år.
Flera verksamhetsområden inom sektorn ingår även i samverkan gällande vård- och omsorgscollege.

3.3 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt (målområde 8)
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

3.3.1 Framgångsfaktorer: Fortsatt driva Full och produktiv sysselsättning
med fokus på människor som står utanför arbetsmarknaden
Nämndens mål: De som är aktuella för kommunens arbetsmarknadsinsatser ska komma
vidare ut i egen försörjning via arbete eller studier som kan leda till arbete.
Utifrån den strategiska målsättningen Full och produktiv sysselsättning har nämnden ett ansvar att underlätta för
de invånare som möter höga trösklar på arbetsmarknaden. Flera av verksamheterna tar emot medarbetare med
stödanställningar eller som arbetstränar. För vissa medarbetare har detta lett vidare till kompetensutveckling
inom aktuellt område eller till andra anställningar.
Arbetsmarknadscoacher och socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd arbetar från första februari 2020
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vid samma enhet vilket förväntas leda till att personer som har försörjningsstöd får ett snabbare och mer sammanhållet stöd i att komma vidare, eller tillbaka, till egen försörjning genom arbete och/eller studier. Målsättningen är att den sökande ska vara i aktivitet 48 timmar efter beslut vilket inte sker fullt ut än, men utvecklingen
går åt rätt håll. De grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, såsom ungdomar, nyanlända, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättningar har prioriterats.
Den stora omorganisationen av arbetsförmedlingen (AF) påverkade samverkan på lokal nivå. Under hösten har
samarbetet återupptagits vilket är positivt och viss samlokalisering planeras inför 2021. Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten har under hösten infört tre spår i syfte att den enskilde ska erhålla rätt stöd av antingen
socialsekreterare eller arbetsmarknadscoach. Alla sökande ska ha en plan mot arbete.
Även pandemin har varit en utmaning för verksamheten utifrån ambitionen att klara målsättningen. Situationen
har bland annat krävt ett annat sätt att arbeta och det har varit svårt att få ut enskilda på arbetsmarknaden då
denna varit stängd för många grupper. Svårigheterna till trots har enskilda fått praktik/arbete eller blivit självförsörjande på annat sätt. Allra mest påfrestande för verksamheten, och märkbart för den enskilde, var en period
under det första kvartalet då arbetsmarknadscoachernas verksamhet fick stängas då personalen flyttades om för
att arbeta i andra verksamheter som en del i sektorns pandemistrategi.

3.3.2 Framgångsfaktorer: Arbeta med innovativ kompetensförsörjning inom
de områden där bristyrken identifieras inom den kommunala organisationen
För nämndens verksamheter handlar det om samverkan inom regionen och med närliggande kommuner (till exempel inom ramen för vård- och omsorgscollage), att erbjuda praktikplatser för studenter, att fortsätta det påbörjade arbetet med att skapa tydliga karriärvägar för yrkesgrupperna och kompetensförstärka i egen regi där behov
finns och det bedöms möjligt, samt ett fortsatt samarbete med de fackliga organisationerna kring frågan.
För kommunen som helhet håller en kompetensförsörjningsplan på att färdigställas. Inom sektorns olika verksamhetsområden har undersköterska, sjuksköterska och stödassistent bedömts som nyckelkompetenser där brist
råder.
Inom individ- och familjeomsorgen har arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten tillsammans med vuxenutbildningen gått med i DUA-projekt (delegationen för unga) med samordningsförbundet, där bland annat bristyrken ska identifieras.
Mer om kompetensförsörjningsfrågan finns att läsa i avsnitt 3.6.1.

3.4 Hållbara städer och samhällen (Målbild 11)
Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen

3.4.1 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med
och lösa samhällsutmaningar
Under året har nya former av samarbeten och lösningar kommit till stånd utifrån den situation som samhället
befunnit sig i och fortsatt präglas av. Näringslivet, frivilliga, svenska kyrkan med flera har under året bidragit på
olika sätt för att lösa utmaningen som pandemin medfört. Det har handlat om allt från anskaffning av skyddsutrustning till inköp åt äldre och andra personer i riskgrupper.
Samverkan med regionen har på många sätt intensifierats under året och goda erfarenheter har gjorts. Många förbättringsområden har också utkristalliserat sig.
Även den interna samverkan med nyckelfunktioner på sektor kommunstyrelsen har utvecklats positivt under
året. Ambitionen är att kunna ta tillvara och förvalta dessa samarbeten även när tillvaron återgår till det normala.
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3.5 Bekämpa klimatförändringarna (Målbild 13)
Agenda 2030
Bekämpa klimatförändringen

3.5.1 Framgångsfaktorer: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Inom särskilt boende, hemtjänst och LSS bedrivs merparten av verksamheten i den enskildes hem. Här finns
möjlighet att påverka och motivera kommuninvånare till kloka val utifrån ett klimatperspektiv. Detta arbete pågår kontinuerligt. Något som sällan uppmärksammas relaterat till klimatfrågan är målgruppen inom funktionshinderverksamheten som generellt sett gör ett litet klimatavtryck.
Utifrån pandemin har följsamheten till kommunens mötes- och resepolicy förbättrats då andelen digitala möten
ökat markant. En ökad användning av skyddsutrustning har dock skett parallellt vilket varit - och är - nödvändigt
men dessvärre inte bidrar i positiv riktning. Antalet digitala möten inom IFO har mätts både mars och november
och även om mätningen har vissa brister har man mångdubblat antalet digitala möten mellan mättillfällena (från
208 till 1083).
Digitaliseringen av timredovisningen till Försäkringskassan via Aiai har drastiskt minskat pappersförbrukningen
inom assistansen. Inom individ- och familjeomsorgen arbetar man med att digitalisera utskottshandlingar till individutskottet och att automatisera ekonomiskt bistånd.
Klimatsmart kost på de boenden där måltider ges gemensamt inom funktionshinders verksamhet är ett utvecklingsområde som även får bäring på upphandlingsenhetens arbete.
Under året har hemsjukvården arbetat ihop med ONEMED i ett projekt kring sår och behandling av dessa. Resultaten så här långt kan summeras med en ökad kompetens inom sårvård och en förbättrad vårdkvalitet för patienterna. Projektet visar på en markant minskning i användandet av material vilket i förlängningen innebär minskade kostnader både avseende material och för transporter eftersom såren inte behövt läggas om lika ofta. Även
antibiotikaanvändningen har minskat till följd av den ökade kompetensen som sårprojektet inneburit.
Resurssmart äldreboende är ett projekt inom särskilt boende där Klockareängen, Garverivägen och Backavik deltagit med fokus på att minska avfall och matsvinn bland annat genom ett minskat användande av engångsmaterial. Enheterna genomförde åtgärder enligt ett särskilt handlingsprogram med väldigt goda resultat. På
Backavik minskade avfallet (både matavfall och restavfall) med drygt 8 ton, på Garverivägen med 7 ton och på
Klockareängen med nästan 4 ton. Ambitionen är att permanenta arbetssättet och utöka det till att omfatta samtliga särskilda boenden.
Fokus 2021 kommer vara att (med stöd av hemsjukvården) öka kunskapen om inkontinensskydd vilket troligen
kommer bidra till att den goda utvecklingen med minskat avfall bibehålls.

3.6 Genomförande (Målbild 17)
Agenda 2030
Genomförande och globalt partnerskap

3.6.1 Framgångsfaktorer: Strategi för att behålla, rekrytera och utveckla chefer och medarbetare
Nämndens mål: Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågan där den inte ses som
ett isolerat problem utan som en helhet där verksamhet, ekonomi, utveckling och arbetsmiljö samverkar.
Den kompetensstege som skapades inom ramen för Äldreplanen är en modell som kompetensutvecklar och utvecklar medarbetarnas professionella omdöme vilket leder till bästa möjliga kvalitet i insatserna, över tid. Under
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året har arbetet med kompetensstegen fortskridit. Denna omfattar samtliga professioner inom äldreomsorg och
syftar till att ge tydlighet, ökat ansvar och ökad kompetens för medarbetarna. Det är en långsiktig satsning som
ska utveckla verksamheten samt medverkar till en ökad stabilitet både avseende kvalitet och effektivitet. De
framväxande interna nätverken mellan yrkesgrupperna förstärker också det professionella omdömet, då man i
dialog kan utveckla och stärka varandra.
Kompetensstegen omfattar tre nivåer; basuppdrag, fördjupningsuppdrag och expertnivå. I dagsläget har medarbetare fått sina fördjupningsuppdrag och börjar nu att förkovra sig. Det kan exempelvis handla om fördjupning
inom hud/sår, palliativ vård, psykiatri eller BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Expertnivån kommer att planeras under 2021 med ett genomförande 2022. Ett möjligt område för expertuppdrag
är demens. Berörda personalorganisationer har också varit delaktiga i framtagandet av vad respektive nivå ska
omfatta.
Sommarperioden med många vikarier fungerade i huvudsak bra. Från verksamheten har vikarierna uppfattats
som ambitiösa och frånvaron i vikariegruppen har varit låg. Den (under året) nystartade bemanningsplaneringsenheten har gjort ett stort jobb med att rekrytera bra personer.
Inventering av medarbetares kompetens görs inom flera verksamheter och komplettering och validering av kunskaper är ett kontinuerligt arbete. Utbildningsinsatser sker både inom ramen för vård- och omsorgscollage och
den egna organisationen. Under året har flera kompetenshöjande internutbildningar genomförts från hemsjukvård och rehab till omvårdnadspersonal, dock har pandemin bromsat genomförande av flera planerade utbildningstillfällen samt nätverksträffar.
Som ett led i att ta sig an rekryteringsutmaningen arbetar individ- och familjeomsorgen aktivt med att ta emot
VFU-studenter. För närvarande har verksamheten fyra studenter där en gemensam planering sker av handledarna
på respektive enhet. Förutom att det är ett sätt att ta sig an kompetensförsörjningsfrågan är det även utvecklande
för verksamheten.
I övrigt fortsätter verksamhetsområdet med att arbeta systematiskt för att främja en stabil personalsituation. Det
handlar om god introduktion, tillgång till kompetensutveckling och handledning, möjlighet till avancemang, följa
arbetsbelastning och avlasta vid arbetstoppar samt stadigvarande administrativ avlastning via socialadministratörer.

3.6.2 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning
Nämndens mål: Genom nytänkande, kreativa idéer och en utökad samverkan finna lösningar på rådande utmaningar för verksamheterna.
På grund av pandemin har nya modeller för insatser, dialog och samverkan prövats, varav flera kommer att vara
kvar även efter pandemins slut. Å andra sidan är det också dialoger och samverkan som har fått anstå under rådande omständigheter. Här har verksamheterna jobbat med att hitta alternativ för att arbetet ändå ska fortskrida
framåt; digitala möten och träffar, samverkan med företag (som bidragit i pandemiarbetet) och intern samverkan
med exempelvis kulturverksamheten som bidragit med coronasäkra evenemang för boende på samtliga äldreboenden.
Under december skapade en enhetschef inom funktionshinder en digital julkalender, en så kallad "assistanskalender", som skickades ut till alla arbetsgrupper. Syftet var att ge tips och idéer på olika aktiviteter såsom digitala besök på museer, digitala konserter, digitala föreläsningar eller andra goda exempel. Assistanskalendern var mycket
uppskattad av både brukare, medarbetare och anhöriga i en tid som för många var annorlunda på grund av pandemin.
Planeringen av ett mer strukturerat arbetssätt avseende volontärer och samarbete med frivilligorganisationer
inom äldreomsorgen har fått skjutas fram under året. Förhoppningen är att komma igång under 2021.
Inom individ- och familjeomsorgen har en utveckling av arbetet med våld i nära relationer gjorts under året i tät
samverkan med avdelningen för strategi och uppföljning. Fokus har varit att se över och nå ut med information
om vad man ska göra vid misstanke om att någon utsätts för våld i nära relation. Det måste vara lätt att hitta informationen digitalt via exempelvis sociala medier. En framgångsfaktor för att utfallet av insatserna ska vara
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lyckosamt är att den som drabbats av våld i nära relation har en stadigvarande bostad.
Kontaktvägar har skapats för privatpersoner/föreningar där de kan vända sig till kommunen avseende samarbete
kring bostäder. I vissa fall har dessa kontakter lett till att avtal tecknats mellan hyresvärd/hyresgäst.

3.6.3 Framgångsfaktorer: Möjliggör medverkan för organisationen och andra
aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Nämndens mål: Genomförandet av Program för äldreplan 2019-2026 ska fortskrida för att
nå det önskade läget 2026.
Arbetet med och utifrån Äldreplanen har delvis rullat på under året, men den för äldreplanen så viktiga dialogen
med kommuninvånarna har i stort sett uteblivit med anledning av restriktionerna för personer 70 år och äldre.
Inom de temaområden som var prioriterade för året har verksamheten ändå arbetat på;
Kompetensutveckling utifrån den från 2019 beslutade kompetensstegen, har basuppdrag och framarbetade fördjupningsområden använts vid APT, medarbetarsamtal samt lönesamtal. Dialog om expertområden och funktioner startade också under året där resurser för expertrollerna framarbetades till budget och verksamhetsplan
2021.
Via kompetensstegen har internutbildning framarbetats och även genomförts. Därtill nätverksgrupper mellan
undersköterskor och sjuksköterskor för dialog och utveckling av det professionella omdömet. Tyvärr har pandemin satt stopp för många utbildningstillfällen och nätverksträffar.
Välfärdsteknik rullar på via EFS-projekten Modig och AllAgeHub samt den interna utveckling som projekten
innebär så som exempelvis verktyg inom demensstöd. Dessutom har arbetet med att erbjuda trygghetskamera till
omsorgstagare inletts och inom hemtjänsten har elektroniska lås nu installerats.
Förbyggande- och anhörigstöd, med inriktning demens, en arbetsgrupp har presenterat behov av utvecklat
stöd via informationsöverföring mellan primärvård och kommun, förändrade avlösningsmöjligheter och alternativ för sysselsättning utöver dagverksamhet. Även fortsatt utvecklad demenskompetens samt bemötande finns
med i förslag till åtgärder.
Samverkan med ideella krafter behöver utökas där den förebyggande verksamheten mer blir en plattform och
katalysator för att invånare på egen hand ska kunna driva olika grupper, aktiviteter och mötesplatser.
Kvalitet, salutogent förhållningssätt, fortsatt arbete på enheterna med olika utformade strukturer för det salutogena förhållningssättet.

3.6.4 Framgångsfaktorer: De personliga mötena är viktiga för att organisationen ska bli trygg och delaktig. En större förståelse och en ökad
känsla av ansvar för helheten. Bättre organisatoriska och ekonomiska
styrmedel för att så sker.
Nämndens mål: Skapa förutsättningar i verksamheterna att i högre grad arbeta utifrån ett
salutogent förhållningssätt.
Arbetet med ett salutogent förhållningssätt fortgår inom sektorns verksamheter med de olika perspektiven i fokus. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett försök att synliggöra processen från beslut till verkställighet
från det att ett ärende kommer in till dess att det är avslutat. Syftet är att skapa enhetlighet och rättssäkerhet både
för kommuninvånare och medarbetare. Detta arbete har stannat av under året men kommer återupptas med förnyad fart 2021.
Inom samtliga verksamhetsområden fokuserar man mycket på medarbetarskapet och att bygga förtroende mellan
ledning och medarbetare och en förståelse för verksamhetens förutsättningar. Det tydliga fokus på kärnuppdraget som blivit en effekt av pandemin har bidragit till en större känsla av arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.
Något som lyfts fram är vikten av att känna gemenskap i arbetsgruppen vilket bidrar till känslan av att just den
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egna arbetsinsatsen gör skillnad. Positiva exempel lyfts på APT och ett internt lärande främjas.
Fokus framgent kommer fortsatt att vara på medarbetarskapet där sektorn kommer påbörja ett arbete kring detta
i väntan på ett kommunövergripande initiativ. Tanken är att tydliggöra vad det innebär att vara medarbetare i
sektorn och på ett tydligare sätt koppla samman detta med medarbetarsamtalet.

Uppdrag: Utarbeta ett förslag på en struktur som omfattar mer dialog och färre skrivna rapporter inom nämndens verksamhetsområden.
Status
Avslutad

3.7 Analys och förslag för framtiden
Året 2020 kom att präglas av pandemin och allt arbete kring den har prioriterat sig själv. Sektorns primära uppgift har, liksom i riket, varit att skydda de allra sköraste kommuninvånarna från smitta. Fram till december månad
2020 hade Ale endast haft en konstaterat smittad inom ramen för särskilt boende. Den ökade smittspridningen i
samhället under senhösten fick slutligen till konsekvens att ett av de särskilda boendena kunde konstatera ett antal smittade personer, varav också några avlidit. Smittan har dock avgränsats och innevarande vecka rapporteras
inga konstaterat smittade inom ramen för särskilt boende. Inom de närmaste av 2-3 veckorna kommer merparten
av de boende inom särskilt boende att ha uppnått den immunitet som vaccinet ger.
Inom ramen för funktionshinder hade man under hösten en dryg handfull smittade, alla med koppling till
varandra och man lyckades också begränsa smittan till dessa personer.
Hemtjänsten har haft konstaterat smittade under andra halvan av året och några av dem har avlidit.
Officiell statistik visar att totalt under 2020 har nio personer i Ale avlidit av eller med Covid -19. Statistiken förefaller ha en viss eftersläpning men är nog relativt nära verkligheten. Frågan om överdödlighet diskuteras nationellt och är självfallet av stort intresse. Statistiken visar att fluktuationen mellan åren är ganska stor och 2020 skiljer sig inte på något anmärkningsvärt sätt från övriga år, se tabell nedan.
År

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antal rapporterade dödsfall i Ale
(totalt)

220

235

254

212

216

238

(Statistiken är hämtad från SCB)

Även om en del planerat utvecklingsarbete inte varit genomförbart har ändå många saker fått framdrift under
året. Nedan redovisas några exempel:
- Organisationsförändringen inom individ- och familjeomsorgen är genomförd
- Ellås inom hemtjänsten är infört i alla kommundelar utom en, avslutas under första halvan 2021
- De första trygghetskamerorna är i drift
- Kompetensstegen för medarbetare inom särskilda boenden och hemsjukvård och äldreomsorg är införd och
man är igång med såväl basnivå som fördjupningsnivå
- Demenssatsning planerades under 2020 och införs 2021
- Arbetet med kostnadsminskningar inom funktionshinder har fortsatt
- Bemanningsplaneringsenheten startade i april
- Tillitsdialogerna har genomförts, om än med en viss försening
Några områden som belystes under tillitsdialogerna som behöver fokus för framtiden är:
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- Behov av korttidsplatser inom funktionshinder och socialpsykiatrin
- Bristen på bostäder för samtliga målgrupper
- Den ökande arbetslösheten
- Möjligheten för funktionshinderområdets målgrupper att ha en aktiv fritid på samma villkor som kommuninvånare i övrigt och inte i separata former
- Nämndens ledamöter önskar fördjupad kunskap kring lagstiftningen, framförallt den som reglerar tvångsinsatser
Utifrån den strategiska målsättningen hälsa och välbefinnande har ett kartläggningsarbete och en nulägesanalys
genomförts under 2020. Prioritering på sektorövergripande nivå har inletts där områden som ger framdrift i flera
av de strategiska målsättningarna och som kräver samarbete från flera parter kommer att få prioritet. Sektorn har
till detta arbete nominerat in de frågor som nämnden sett som prioriterade (ensamhet, föräldrastöd, våld i nära
relationer) och dessutom bostadsfrågan eftersom den är utestående sedan länge och dessvärre inte fått tillräckligt
fokus under den pågående pandemin.
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4 Basverksamhet
4.1 Verksamhetsmått
Äldreomsorg
Antal beviljade timmar hemtjänst ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Statistik från tidigare år visar
en minskning av timmar under sommarmånaderna som sedan har ökat något under hösten igen, vilket gör att
den förväntade budgeten för beviljade timmar bör hållas. Utifrån befolkningsprognosen kommer äldre över 80 år
att öka på sikt vilket sannolikt även kommer innebära en ökning inom hemtjänsten. Problematiken som visat sig
under pandemin är att omsorgstagare avsäger sig timmar men verksamheten måste ändå bemanna som om dessa
skulle utföras. I slutet av året har verksamhetsområdet noterat en nedgång i timmar på grund av avslutade ärenden.
Antalet personer med hemtjänstbeslut är i paritet med utfallet för 2019.
Ale kommun har inte haft någon extern utförare av hemtjänst under året. I skrivande stund finns heller ingen
ansökan från någon ny extern utförare.
Funktionshinder
Gällande ej verkställda beslut är det ett väntat resultat då sektorn under många år haft en brist på bostäder med
särskild service. Boendegruppen inventerar ständigt lediga platser kopplat till både kö och brukare som får ändrade behov. Byggandet av LSS-boendet i Skepplanda är igång vilket kommer generera ett tillskott på 12 nya platser, men samtidigt växer kön.
Avseende måttet kostnad per individ i snitt avseende LSS-boende är det ett indikatormått som följs upp per helår
i årsredovisningen. Arbetet inom verksamhetsområdet med att sänka kostnaderna har börjat ge effekt och måttet
visar på att kostnaden per egenproducerad plats har sjunkit under året.
Särskilda boende och hemsjukvård
Antalet betaldagar blev lågt, endast 5 dygn. Verksamhetsområdet har möjliggjort hemgång samt korttidsplatser i
extremt hög utsträckning. Vissa hemtagningar till korttidsplats har kostat på i bemanning, ofta beroende på omfattande omvårdnadsbehov och behov av dubbelbemanning men ofta också behov av vak för vård i livets slutskede. Antalet ansökningar om särskilt boende har också betydelse för utfallet av betalningsansvar samt köp av
plats, antalet ansökningar har över året varit hanterbart och inte någon med stort behov har behövt vänta mer än
tre månader på erbjudande om bostad på äldreboende.
Antalet dygn på korttidsplats, är ett nytt mått varför det inte finns något jämförelsetal från förra året. Antalet
4865 dygn ger i snitt ett behov av över 13 rum för korttid under året. Tillgången till korttidsrum var ca 12, vilket
innebär att situationen varit väldigt trängd i perioder. Inför 2021 är antalet korttidsrum utökat till 13.
Individ- och familjeomsorg
Beslut om tak över huvudet är till antalet färre än de hade varit om situationen varit den normala. Med anledning
av rådande situation med Covid -19 och behovet av att vara restriktiv med fysiska besök så har besluten fattats
för längre tid än en vecka vilket annars är brukligt. Under året har ansökningar om akut boende ökat. Även om
många boendeärenden har avslutats, har många nya tillkommit. Oroväckande är att akut boende för barnfamiljer
har ökat och trenden är att det blir svårare för familjerna att hitta bostad på egen hand, vilket medför att tiden på
akut boende blir allt längre. Trenden är också att fler ärenden har akut boende som enda insats och att person/personerna i övrigt är välfungerande och har arbete men behöver kompletterande ekonomiskt stöd för att
bekosta akut boende.
Intern öppenvård omfattar totalt 527 beslut med följande fördelning: 154 kurator missbruk/beroende, 270 verkställs vid familjehuset och 103 vid ungdomshuset. 370 unika individer har haft insats/insatser under året. Samma
klient kan ha flera olika pågående interna insatser samtidigt. Jämfört med delårsbokslut 2 har verkställda beslut
ökat med 149 beslut vilket talar för att verksamheten allt mer satsar på hemmaplanslösningar med insatser i form
av öppenvård.
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Verksamhet

Utfall 2019

Utfall Årsredovisning
2020

576

608

195 248

190 782

4

10,7

Kostnad per individ i snitt
avseende LSS-boende
(exkl. köpta platser)

783

758

766

Antal betaldagar

105

5

645

Verksamhetsmått
Antal personer över 65 år
med hemtjänstbeslut

Budget 2020

Äldreomsorg
Antal beviljade timmar
hemtjänst
Ej verkställda beslut bostad
med särskild service, (snitt
för perioden)

184 000

Funktionshinder

Särskilt boende och hemsjukvård

Dygn på korttid (avser totala antalet dygn)

4 865

Akut behov av tak över huvudet, exempelvis i form av
vandrarhem (antal beslut)

205

Öppenvård - intern verkställighet (antal verkställda
beslut)

527

Individ- och familjeomsorg

Kolumnen för budget 2020 redovisas för de mått där det är relevant. Budgetuppgifter och kostnader anges i tkr. Kolumnen för utfall 2019 redovisas för de mått där detta återfinns.
Inför 2020 skedde en förändring av verksamhetsmåtten där några nya tillkom. Därav att uppgifter för 2019 saknas för vissa mått.
Angående antal betaldagar redovisades per augusti felaktigt 6 dagar. Det korrekta antalet - både per augusti och per helår är 5 dagar.
Måttet intern öppenvård omfattar totalt 527 beslut med följande fördelning: 154 (fr vuxen), 270 (familjehuset), 103 (ungdomshuset).
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5 Ekonomisk analys
5.1 Analys och förslag för framtiden
Sektorn har vid bokslutet en positiv avvikelse om 17 Mkr. I överläget ligger ett överskott på drygt 12 Mkr, varav
ca 6 Mkr motsvarar det som återstår av sektorns buffert och 6 Mkr är medel avsatta för driftsättning av LSS-boendet i Skepplanda. Staten har under året ersatt kommunerna för sjuklöner med anledning av pandemin och jämfört den sjukfrånvaro som sektorn hade under 2019 förefaller det som att staten överkompenserat sektorn för
dessa kostnader vilket framgår av tabellen nedan. Överkompensationen uppgår enligt beräkningen till 3,8 Mkr.
Sammanlagt motsvarar dessa tre poster ca 16 Mkr vilket därmed förklarar den övervägande delen av avvikelsen.

Inom ramen för varje del finns såväl plusposter som minusposter vilket gör att en fördjupad beskrivning är påkallad. Sektorn debiterades för återställandet av lokalerna på Vikadamm nästan 2 Mkr. Kostnader för den medarbetare som sköter egentestningen (PCR-prov för att konstatera Covid -19) belastar också överläget från försommaren och året ut. Sannolikt också delvis avhängigt pandemin har semesterlöneskulden ökat under året och belastade sektorn med 1,2 Mkr utöver budget för 2020. De strategiska medlen som planerades syfta till arbete med
implementering av det salutogena förhållningssättet har endast delvis kunnat nyttjas och dessa bidrar också till
den positiva avvikelsen med 1,1 Mkr.
Decentraliseringen av bemanningsenheten innebär att sektorn sedan april månad driver bemanningsplaneringsenheten i egen regi. Sedan övertagandet i april har man tillsatt knappt 116 000 timmar vilket är 6000 timmar
fler än sektorn beställde för ett helår föregående år, sannolikt som en konsekvens av pandemin. Före decentraliseringen betalade enheterna 271:- för varje köpt timme. Sedan april månad betalar man den faktiska kostnaden
för medarbetaren plus den administrativa kostnaden för driften av bemanningsplaneringsenheten. I snitt är
denna kostnad ca 28 kronor lägre per timme vilket innebär att enheterna sammantaget haft kostnadslättnader
motsvarande ca 3,2 Mkr.
Bemanningsplaneringsenheten

Totalt

Enhetens totala personalkostnader

-4 690 345

Tillsatta timmar

115 979

Administrativ kostnad per tillsatt timme i snitt

-40,44

Äldreomsorg
Enheterna inom Ale hemtjänst har fortsatt sitt goda arbete med kostnadskontroll och samplanering av bemanning och insatser, även om pandemin begränsat möjligheterna något. En del omsorgstagare har avsagt sig hemtjänst under pandemin vilket renderat ett överskott i LOV-budgeten. Ungefär 1,2 Mkr av överskottet kan förklaras så och återstående överskott om 1,7 Mkr beror på att timmarna minskat av andra skäl. När de beviljade timmarna minskar måste bemanningen följa med för att inte skapa ekonomisk obalans. Detta är särskilt svårt när
omsorgstagare endast tillfälligt avsäger sig en insats, som varit fallet under pandemin. Enheterna kan inte minska
sin bemanning permanent eftersom den enskilde när som helst kan ändra sig och vilja ha sin insats igen. Trots
detta har Ale hemtjänst lyckats väldigt väl under året och har en relativt liten obalans mellan intäkter och kostnader på helår.
Funktionshinder
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Nämnden har sedan tidigare gett i uppdrag åt verksamhetsområdet att sänka sina kostnader per individ i verksamheten. Personalkostnaderna är den i särklass största delen av kostnaderna och under 2020 har dessa minskat
med drygt 4% eller 6,4 Mkr jämfört 2019, se nedan. En jämförelse utfall mot utfall visar tyvärr inte detta eftersom andra kostnader tillkommit, under 2020 har exempelvis kostnaderna för köpta platser ökat med 5 Mkr,
personlig assistans med privat utförare inräknat i detta belopp, se nedan. Kostnader för köp är svårare för verksamhetsområdet att påverka och hänger ihop dels med tillgången till egna boendeplatser i Ale, som under lång tid
varit ett utvecklingsbehov, dels med den enskildes val av utförare när det gäller assistans.
Verksamhetsmåttet kostnad per individ visar att kostnaden per egenproducerad plats har sjunkit från 783000:- till
758000:-.

Under kommande år kommer arbetet att fortsätta med omstrukturering av boendeverksamheterna för att få till
en bra målgruppsindelning. Man planerar också stödbehovsmätningar för att kunna resurssätta varje enhet på det
sätt som är mest adekvat i förhållande till behoven. Utökningen i Skepplanda med 12 platser kommer förstås att
rendera nyanställningar av medarbetare men man planerar att lösa de administrativa delarna inklusive enhetschef
med befintliga resurser.
Kvalitet, såsom lämpliga egenkontroller och kompetensutveckling kommer också att vara i fokus under kommande år och bedöms kunna bidra positivt.
Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsområdet gör ett negativt resultat. Resultatet orsakas främst av högre kostnader för köp av verksamhet och ökat försörjningsstöd. Köp av verksamhet landar på prognosticerat underskott medan försörjningsstödet
ökat med nästan 1 mkr mer än vid delårsbokslutet vilket är oroande. Inför 2021 ökades budget för försörjningsstöd men vid årets slut syns ingen uppbromsning av kostnadsökningen och därmed finns risk att utökningen inte
är tillräcklig. En delförklaring skulle kunna vara att ansvaret för boendeplaceringar av vuxna med beroendeproblem som inte vill arbeta med sitt beroende flyttats från Vuxenenheten till Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten. Kostnaden för boendeplaceringar har också minskat på Vuxenenheten. Dessutom har kvalitetskraven vid upphandling av boenden höjts vilket lett till högre dygnskostnad men självfallet också högre kvalitet.
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Underskottet avseende köp av verksamhet återfinns i princip i sin helhet inom ramen för barn och unga och köp
av plats som en konsekvens av vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, se nedan.
Placeringar i denna kategori har ökat från 0 till 6, varav merparten under andra halvåret 2020 vilket också innebär
att kostnaderna kvarstår under delar av 2021.

Såväl inom Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten som inom Ungdomshuset arbetar man särskilt med
att komma tillrätta med de ökade kostnaderna som beskrivits ovan men det finns också faktorer i omvärlden,
exempelvis den på grund av pandemin markant ökade arbetslösheten, som kommer spela roll, åtminstone för
den initiala framgången.
En pågående avtalstvist belastar också resultatet med nästan 1,2 Mkr, se nedan. Ärendet är inte avgjort ännu.

Särskilda boenden och hemsjukvård
Inklusive verksamhetsområdets två intraprenader är utfallet positivt motsvarande 6,4 Mkr. Olika typer av statliga
satsningar har kommit verksamhetsområdet till del motsvarande 1,6 Mkr. Dessutom uppdagades under året att
fastighetsägaren till ett av de särskilda boendena under flera år underlåtit att utbetala del av hyresintäkter från hyresgästerna till Ale kommun vilket renderade i en återbetalning på 1,1 Mkr. Extremt få betaldagar och köp av
hospiceplatser bidrar också till det positiva utfallet med 700 tkr.
Verksamhetsområdet har sedan 2018 arbetat hårt med att anpassa kostnaderna till de tilldelade medlen och lyckats väl med det. Sett enbart till personalkostnaderna är man nära nog i balans även 2020 och det positiva utfallet
förklaras nästan enbart av olika typer av engångsutbetalningar under 2020.
Sammantaget bedöms förutsättningarna för sektorn goda inför 2021. Farhågorna handlar om kostnadsutvecklingen inom IFO samt de fortsatta effekterna av den pågående pandemin. Sektorn har blivit väl kompenserad under 2020 för tillkommande kostnader men än så länge är det oklart om det kommer fortgå under 2021. Ansenliga
summor har lagts bara på skyddsutrustning och tillsammans med den högre sjukfrånvaron är det ett observandum.

Årsredovisning 2020, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

20(25)

5.1.1 Diagram - nämnd

5.1.2 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning, detalj
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse Budget

3 Intäkter
4 Material/Bidrag/Köpt vht
5 Personalkostnader
6-8 Övr. verksamhetskostnader
Netto

Resultaträkning (insikt)
Resulträkning
3 Intäkter

199 818

207 337

7 519

4 Material/Bidrag/Köpt vht

-114 593

-113 374

1 220

5 Personalkostnader

-455 676

-454 508

1 168

Övriga verksamhetskostnader

-217 735

-210 624

7 111

Alla Konton

-588 186

-571 168

17 018

Nettokostnad per verksamhet
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Årsavvikelse 2019

-42 674

-30 398

12 276

16 080

Tkr
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN
60 ATO Centralt
61 Individ- och familjeomsorg

-133 351

-140 429

-7 079

-5 967

63 Ordinärt boende

-77 229

-73 414

3 815

-370

65 Funktionshinder

-173 214

-171 578

1 636

-13 625

69 Särskilda boenden och hemsjukvård

-161 718

-155 348

6 370

365
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NETTOKOSTNADER

Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Årsavvikelse 2019

-588 186

-571 168

17 018

-3 519

Investeringar
Investeringsanalys
Årets investeringar uppgår till 3 Mkr av sektorns totala investeringsram om 6,7 Mkr.
Under året har upprustning av IFO-huset genomförts och kompletterande inventarier till verksamheten har
köpts in. Sektorn har också anskaffat möbler och kontorsinventarier till våra särskilda boenden på Garverivägen
och Klockarängen och även till lokalerna på Järnkontoret i Nödinge. Funktionshinderverksamhetens serviceboende Kontakten har nyanskaffat en del möbler och vid boendet på Björklövsvägen har ett förråd byggts och invändigt har också en mindre ombyggnation gjorts i syfte att förbättra personalmiljön. Krokstorps LSS-boende
har gjort en reparation av taket i en av verksamheterna och också investerat i belysning utmed gångväg till verksamheten. Även Klockarevägens LSS-boende har genomfört ombyggnation av en kontorslokal.
I år har också en större satsning gjorts avseende digitalisering inom sektorn. Investeringsanslaget Digital agenda
har i stort sett nyttjats fullt ut till investering i hotellås till lägenheterna inom sektorns särskilda boenden. Anslaget
avseende E-hälsa har även det nyttjats i hög grad under året till nyckelfria lås till de flesta av sektorns omsorgstagare i hemtjänst. Hemtjänstområde Skepplanda kvarstår när det gäller nyckelfria lås men planen är att införa det
med kvarvarande investeringsmedel avsatta för ändamålet.

Investeringar, detaljerad
Investeringar
Utfall perioden
Reinvestering

Budget perioden
1 685

Utbyte grundutrustning
E-hälsa
Digital agenda

Årsavvikelse

2 000

315

0

750

750

915

1 360

445

1 115

1 170

55

Nya boenden FH inventarier

0

800

800

Fordon FH/skolskjuts

0

600

600

3 715

6 680

2 965

Summa

Årsredovisning 2020, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

22(25)

6 Personalanalys
6.1 Kommunens anställda
6.1.1 Antal anställda
Antal anställda

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

Antal tillsvidareanställda,

772

774

-2

-varav kvinnor i %

89,6

88,2

1,4

-varav män i %

10,4

11,8

-1,4

Antal heltidsanställda

686

655

31

Antal deltidsanställda

86

119

-33

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)

71

97

-26

116 850

14 170

102 680

-varav kvinnor

88 170

9 942

78 228

-varav män

28 680

4 228

24 452

812,77

820,49

-7,72

59,01

7,16

51,85

871,78

827.64

44,14

Antal arbetade timmar (timanställda)

Årsarbetare
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

6.2 Sjukfrånvaro
6.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

10,3

9,3

1,0

Sjukfrånvaro, kvinnor

10,5

9,6

0,9

8,6

7,3

1,3

Sjukfrånvaro, män
Ålder - 29 år

7,3

6,8

0,5

Ålder 30 - 49 år

10,8

10,5

0,3

Ålder 50 -

10,9

8,8

2,1

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

4,8

3,7

1,1

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

1,4

1,4

0,0

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

4,0

3,7

0,3

6.3 Personalanalys och förslag för framtiden
Glädjande att notera är att antalet medarbetare som arbetar heltid ökar samtidigt som antalet medarbetare som
arbetar deltid minskar.
Antalet månadsavlönade årsarbetare minskar mellan åren och den reella förändringen återfinns huvudsakligen
inom verksamhetsområde funktionshinder, som minskat sin personalvolym. Det totala antalet årsarbetare har
dock ökat, liksom antalet timanställda. Detta beror på decentraliseringen av bemanningsenheten, under hela 2019
tillhörde de timanställda organisatoriskt en annan sektor. Ökningen är alltså delvis förklarad av den organisatoriska förändringen men samtidigt har antalet pass som tillsatts av timanställda och vikarier ökat jämfört med
2019, vilket var väntat och kan härledas till den ökade sjukfrånvaro som är en konsekvens av pandemin.
Sjukfrånvaron har ökat mellan åren vilket också förstås som en effekt av pandemin, huvudsakligen är det korttidssjukfrånvaron som ökat och med tanke på rekommendationen att stanna hemma från arbetet vid minsta
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symptom så är ökningen en rimlig konsekvens. Sektorns enhetschefer har sedan början av april rapporterat in
frånvaro vecka för vecka i en separat fil. Statistiken gör inte anspråk på att vara exakt utan har använts som en
lägesbild för att kunna ta ställning till eventuella åtgärder av mer akut karaktär. Högsta noteringen under perioden
för sektorn som helhet var 12% frånvaro vilket inte är anmärkningsvärt högt. Samtidigt är fluktuationerna mellan
enheterna mycket stora, allt från ingen registrerad frånvaro på en enhet till mellan 40 och 50% på en annan vissa
veckor. Några veckor under våren och likaså under hösten har frånvaron på några enheter varit sådan att det inte
räckt med den egna bemanningen, vikarier och timanställda utan man har behövt ta hjälp av medarbetare från
andra enheter inom ramen för sektorn och i några fall även utanför sektorn.
Centrala frågor under året har varit arbetsmiljö och säkerhet för medarbetarna, att var och en ska ha rätt kunskap
och rätt utrustning för att göra sitt jobb så säkert och tryggt som möjligt. Detta har inneburit att stort fokus lagts
på kommunikation kring rutiner och rekommendationer och anskaffande av skyddsprodukter. Här har samverkan internt i kommunen varit oerhört betydelsefull för sektorn.
Mycket av det som planerats inför 2020 har fått skjutas upp som en konsekvens av pandemin. Sektorn erhöll
strategiska medel för att arbeta vidare med implementeringen av det salutogena förhållningssättet och hade också
för avsikt att arbeta specifikt med medarbetarperspektivet under året. Att samla stora grupper medarbetare i
samma lokal har varit kontraindicerat och inte heller möjligt utifrån arbetsbelastningsperspektiv. Samtidigt har en
effekt av pandemin varit ett tydligare fokus på kärnuppdraget och att samarbeta för att göra bästa möjliga för
dem vi är till för. Detta har av många beskrivits som positivt och bedöms ha gagnat arbetet med det salutogena
förhållningssättet på ett sätt som inte gick att förutse.
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7 Uppdrag från 2019
7.1 Uppdrag från 2019
7.1.1 Utveckla arbetet med motprestation vid försörjningsstöd
Status
Avslutad
Kommentar
Arbetsmarknadscoacher och socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd arbetar från första februari 2020
vid samma enhet (arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten) vilket förväntas leda till att personer som har
försörjningsstöd får ett snabbare och mer sammanhållet stöd i att komma vidare, eller tillbaka, till egen försörjning genom arbete och/eller studier. Dock har tekniska problem i verksamhetssystemen gjort att det tagit orimligt lång tid för ett ärende att få från mottagningsgrupp till försörjningsstöd. Detta ses nu över liksom en rutin för
ärendeflödet. Som en effekt av pandemin noteras i dagsläget en ökning av antalet personer som ansöker om försörjningsstöd. Det ökade trycket på verksamheten kan få en påverkan på hur snabbt den enskilde kan få stöd i att
återgå till arbete och/eller studier.
En annan utmaning har under året varit samverkan med vården/Försäkringskassan kring personer som är sjukskrivna. För dessa finns förvisso ett motprestationskrav men samverkan mellan inblandade parter behöver intensifieras.
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1 Verksamhetsanalys
1.1 Ordförande och resultat
Ordförande:

Henrik Fogelklou

Årets resultat:

6 234 tkr

Nettokostnad:

58 052 tkr

1.2 Nämndens uppdrag
Plan och bygg Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen
samt övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. Huvuduppgifterna är bygglovsgivning, detaljplanering och kommunens kartverk. För detaljplaner som
upprättas med enkelt planförfarande, samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt
(PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med översiktsplanen delegeras antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i dessa planfrågor innefattar även beslut om planbesked.
Färdtjänst Nämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till färdtjänst inklusive riksfärdtjänst.
Bostadsanpassningsbidrag Nämnden ansvarar för individuella beslut om bostadsanpassning samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Miljö- och hälsoskydd Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar
inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, naturvård, strandskydd, kalkning, producentansvar och foderkontroll. Nämnden ansvarar för att pröva frågor som,
förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning, föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskyddsföreskrifter. Nämnden ansvarar för att upprätta förslag till åtgärdsprogram och svara för provtagning med anledning av miljökvalitetsnormer samt EU: s vattendirektiv.
Vatten och avlopp, renhållning och avfall Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för
vatten och avloppsverksamhet samt renhållnings- och avfallsverksamhet.
Gata och park Nämnden ansvarar för gatu- och parkverksamheten där kommunen har kommunalt huvudmannaskap enligt detaljplan. Nämnden är även trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor, trafiktillstånd, trafikskyltning och parkeringsövervakning.
Natur- och miljöarbetet Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens översiktliga strategiska natur- och
miljöarbete. Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens övergripande energiplanering och främjandet av
energihushållningen.
Mark- och exploatering Nämnden ansvarar för kommunens markinnehav och exploateringsverksamhet i syfte
att skapa mark för nya bostäder, verksamheter, kommunala lokaler med mera.
Övriga uppgifter Nämnden ansvarar vidare för drift och skötsel av kommunens markinnehav, skogsförvaltningen, kommunens odlingslotter. Nämnden ska särskilt samverka med kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor
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2 Årets verksamhet - Sammanfattning
Kommunens tillväxt uppgår preliminärt till 1,48 procent vilket stämmer väl överens med befolkningsprognosen
för Ale kommun. Coronapandemin bedöms i nuläget inte haft några större effekter på inflyttningen till kommunen.
De kommande årens planer innehåller ett betydande antal bostäder. Planenheten har nu en god produktion vilket
ställer krav på övriga enheter att skapa förutsättningar för klara ett högre arbetsflöde. Sektorn behöver tillse så att
övriga enheter klarar att hantera den ökade arbetsmängden.
Sektorn vill, nu när mark- och exploatering tillkommit organisationen, utreda möjligheter till större markinköp
inom strategiskt viktiga områden. Sektor samhällsbyggnad ser stora fördelar med kommunen som markägare.
Dels har Ale kommun själv rådighet över marken och möjligheten exploatera marken. Vidare kan kommunen
erbjuda näringslivet attraktiva möjligheter till etablering för att öka företagsamheten inom kommunen.
Sektorn har tagit fram en e-strategi. Strategin pekar ut mål och styrande principer för sektorns digitaliseringsarbete. I handlingsplanen behandlas operativa insatser. Det innebär att arbetet med strategin och handlingsplanen
innefattar att identifiera, beskriva och göra en prioritering av insatser. Ett digitaliseringsråd kommer att driva frågorna framåt.
Ale kommun årets klättrare inom bygg- och utvecklingsbenchen i Västra Götaland. Priset är ett mått på hur väl
samarbetet mellan kommun och byggföretag fungerar. Kommunen får också ett andra pris i utmärkelsen om
årets kommun inom samma utmärkelse.
För samhällsbyggnadsnämnden (exkl. affärsverksamheter) är nettokostnaderna för året 6,2 Mkr. Samtliga enheter
förutom gata/park och byggenheten uppvisar stora positiva avvikelser mot budget.
Den största budgetavvikelsen utgörs av lägre personalkostnader och förklaras främst av vakanta tjänster. Överskottet för ej utnyttjade kapitalkostnaderna uppgår till 2,6 mkr och hänger till viss del ihop med lägre bemanning
än budgeterat då inte alla planerade investeringar har kunnat genomföras. Ökat behov av konsultinsats på grund
av vakanta tjänster gör att konsultkostnaderna överstiger budget med ca 2,5 mkr.
Intäkterna är väsentlig högre än budget men det finns ett antal intäktsposter som motsvaras av högre kostnader
och därmed inte bidrar till lägre nettokostnader, exempelvis vissa plankostnader som kan vidarefaktureras. Lonabidrag för inventering och framtagande av naturvårdsprogam som inte hade budgeterats motsvaras av kostnader
för konsulter och personal. Markarrendes- och hyresintäkter överstiger budget, högre inspektionsavgifter inom
miljöbalkens område och ökade intäkter för skogen bidrar till högre intäkter än budgeterat.
Inför år 2021 minskar sektorns kommunbidrag med 857 tkr och utgörs förutom täckning för löneökningar, befolkningstillväxt samt nytillkomna drifts- och kapitalkostnader föranledda av 2021 års nya investeringar också ett
4 667 tkr.
Det ansträngda budgetläget inför 2021 gör att sektorn inledningsvis inte kan återbesätta vissa vakanta tjänster.
Det innebär en risk för ökad arbetsbelastning. Risk- och konsekvensanalyser kommer att genomföras inom berörda enheter.
Sektorns sjukfrånvaro har hållit sig inom för sektorn normala nivåer trots en pågående pandemi. Möjligheter att
arbeta hemma utnyttjas väl. Sjukfrånvaron under kommande år är svår att sia om och är till stor del beroende på
hur Covid-19 utvecklas.
Sektorn har under året tagit fram en kompetensförsörjningsplan för 2021 där två bristyrken identifierats. Det ena
är specialister inom bygglovsverksamheten och det andra är civilingenjörer inom väg och vatten. Sektorn bedömer att funktioner som geotekniker och projektledare är nyckelkompetenser.
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3 Strategiska målsättningar
3.1 Hälsa och välbefinnande (målbild 3)
Agenda 2030
Hälsa och välbefinnande

3.1.1 Framgångsfaktorer: Fortsatt arbete med att utveckla metoder för dialog
både externt och internt
Tillsammans med näringsliv har sektorn samarbetat kring frågor om bemötande och kommunikation då handläggarna i många fall hanterar företagsärenden. Samarbetet mynnade ut i en utbildning gällande kommunikation och
bemötande. Förhoppningsvis kan den informationen bidra till att fler är mer välvilligt inställda till dialog och förstår vad man kan åstadkomma genom att samtala.
Det interna samarbetet behöver fungera bättre för att få effektiva processer. Det kommer att krävas nya rutiner,
strukturer samt metoder och det är av stor vikt att de förankras väl. Det handlar inte enbart om att ena sektorn
utan också att alla har förståelse och helhetstänk för kommunens bästa.
Sektorn ser ett stort värde i att dialogmodellen med politiken kan fortgå och ges möjlighet att utvecklas. Samhällsbyggnad behöver utveckla dialogen med andra sektorer samt externa parter.

3.1.2 Framgångsfaktorer: Utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och
ideella krafter
Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen.
Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Utvärderingen kan peka ut områdena där samverkan kan förbättras.
Några av sektorns enheter har tillsammans med Kontaktcenter arrangerat kvällsöppet för allmänheten. De mötena har flera syften, dels en möjlighet för kommuninvånare att träffa handläggare och få svar på sina frågor. Det
förekommer också kunskapsöverföring till kommunvägledarna. Man kan också se det som en mötesplats för nya
samarbeten. Tyvärr har de öppna mötena fått ställas in på grund av Covid-19, men förhoppningen finns om att
kunna anordna dem igen under 2021.

3.2 God utbildning för alla (målbild 4)
Agenda 2030
God utbildning för alla

3.2.1 Framgångsfaktorer: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun
Sektorn har tillsammans med utvecklingsavdelningen, servicesektorn, mark-och exploatering och sektor utbildning tagit fram vägledande principer för planering av var skolor och förskolor bör placeras. Syftet är att uppnå
god utbildning för alla. Dessa återfinns nu i det av utbildningsnämnden antagna ramprogrammet för nybyggnation. Sektorn har via samarbetskanalen Ale småstäder stöttat sektor utbildning i dialogarbetet gällande skolområden.
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3.3 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt (målområde 8)
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Kommentar
Sektorn ser en ökning av antalet ansökningar vid rekryteringar, vilket kan vara en signal om att Ale kommun och
sektorn ses som en intressant arbetsgivare. En annan anledning kan vara på grund av konsekvenser av Covid-19.

3.3.1 Framgångsfaktorer: Arbeta med innovativ kompetensförsörjning inom
de områden där bristyrken identifieras inom den kommunala organisationen
I de fall sektorn har begränsad resurs inom viss funktion är det viktigt att hitta nya sätt att utnyttja resursen på
bästa sätt. Ett alternativ är se över möjligheten att dela funktion med andra kommuner i regionen. Sektorn behöver på sikt se över ansvar kopplade till tjänster för att på bästa sätt nyttja resurserna. Sektorn behöver bli bättre
på att utveckla arbetet avseende mottagandet av praktikanter, trainee mera för att öka ungdomars intresse för
samhällsbyggnadsfrågor.

3.4 Hållbara städer och samhällen (Målbild 11)
Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen
Kommentar
Tillkommande bebyggelse bör lokaliseras nära kollektivtrafik och service såsom skolor och handel. Bebyggelsen
bör anpassas för ett föränderligt klimat. Social mångfald är att eftersträva, där boende för samhällets alla grupper
bör integreras i större projekt. Planering ska ske med kommande generationers bästa i åtanke. Ekologiska värden
ska värnas och utvecklas.
En genomlysning av inneliggande planer med avseende på hållbarhet och genomförbarhet har påbörjats och förväntas vara klar första kvartalet 2021. Den kommer att presenteras i en produktionsplan med en planeringshorisont på cirka tio år.
För att projekten som är utpekade i produktionsplanen ska gå att genomföra på ett enklare sätt behöver strategiska underlag tas fram. Särskilt tydligt blir det i frågor som rör parkering, trafik, klimatanpassning och dagvatten.
Kopplingen mellan detaljplanering och strategisk planering behöver också stärkas. Idag är den strategiska planeringen utspridd på flera håll med bristande samordning.
Mark- och exploatering har under året tillkommit sektorn vilket ger möjlighet till utredning av större markinköp
inom strategiskt viktiga områden. Sektor samhällsbyggnad ser stora fördelar med kommunen som markägare.
Dels har Ale kommun själv rådighet över marken och möjligheten exploatera marken. Vidare kan kommunen
erbjuda näringslivet attraktiva möjligheter till etablering för att öka företagsamheten inom kommunen.
Sektorn vill ta fram en strategi där infrastruktur- och bygglovszoner indelas vilket skulle underlätta samt effektivisera både i handläggningsförfarandet men också i beslutsfattandet då det blir tydligt hur man ska bedöma varje
ärende. Utmaningen blir att ta fram underlaget och att få konsensus i gränsdragningarna. Förenklat kan zoner
indelas utifrån pendel där kärnan närmast innebär en viss bygg- och infrastrukturnorm. Det är viktigt att också
inkludera hanteringen av det stora antalet byorter.
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Vatten är, och skall betraktas, som en resurs i den hållbara staden och kan skapa attraktivitet genom grönska och
trevnad. Rätt placerade kan grönområde, vegetation och öppna bäckar ta hand om regn och avlasta avloppssystemen. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt med att översvämningar undviks och vattenkvalitén
förbättras genom mindre utsläpp av dåligt renat avloppsvatten. Skyfallshanteringen och dagvattenfrågan är kritisk
och måste lyftas och förankras övergripande i samband med planering och markanvändning i Ale kommun.

3.4.1 Framgångsfaktorer: Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun
"Vi får det samhälle vi bygger". Ale kommun behöver arbeta för en god blandning av olika bostadstyper och service. Vidare kan det borde det skapas gröna stråk för cyklister varför utbyggnad av snabba cykelstråk bör prioriteras framför bilstråk.

Nämndens mål: Produktionsplan för detaljplaner ska skapa förutsättningar för att uppfylla
Bostadsförsörjningsprogrammets sociala mål
Sektorns produktionsplan gällande detaljplaner uppdateras två gånger per år och den senaste uppdateringen gjordes i november 2020. De projekt som har prioriterats, handlar i första hand om flerbostadshus i centrala lägen,
främst i Nödinge och Älvängen.
Kommunen kan inte påverka upplåtelseformen inom ramen för planprocessen, men att byggnaderna ska vara
flerbostadshus. För att styra upplåtelseform, behöver kommunen agera genom markägande, allmännyttiga bostadsbolag och bostadsstiftelser.
Mått

Utfall

Andel hyresrätter

Målvärde

Måluppfyllelse

25 %

3.4.2 Framgångsfaktorer: Infrastruktur och lokalförsörjning som möter nuvarande och framtida behov
Sektorn behöver införliva lokalförsörjningsfrågorna i samhällsbyggnadsprocessen på ett helt nytt sätt än vad som
tidigare gjorts. Samhällsbyggnad behöver se till att lokalförsörjningen kommer upp på dagordningen. Tillsammans med sektor Service behöver sektorn arbeta för en hållbar samt långsiktig lokalförsörjningsplan inom ramen
för samhällsbyggnadsprocessen.

3.4.3 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med
och lösa samhällsutmaningar
Sektorn behöver skapa kanaler för att bjuda in intressenter i processerna. Sektorn har påbörjat dialogen och samarbetet med Näringslivsrådet, men Covid-19 har fördröjt processen.

3.4.4 Nämndens mål: Trygga och attraktiva offentliga miljöer.
Planeringen skapar ramarna för hur man i genomförandet kan utforma våra gemensamma miljöer. Utformningsfrågorna hanteras sedan i samband med bygglovsprövningen.
Inom ramen för detaljplaner för Nödinge och Älvängen pågår arbete med stadslivsanalyser och stadsbyggnadskvalitetsprogram. I båda tätorterna arbetar sektorn för att få allmänna platser som är tillräckligt stora, har goda
kvalitéer och gärna integrerade lösningar för dagvatten- och skyfallshantering. Under 2020 har centrumutveckling
för Bohus påbörjats genom att ta fram en riskutredning för den byggnation som Alebyggen vill genomföra.
Sektorn arbetade under första halvåret intensivt med att färdigställa en stor lekplats i Nödinge. Lekplatsen Pausen i Nödinge lockar ett stort antal besökare dagligen. Den är 1 700 kvm stor och har planerats så att den lockar
barn i alla åldrar. Lekplatsen erbjuder, förutom sedvanliga lekplatsinventarier, flera mötesplatser i form av utegym
och sittplatser med grillmöjlighet.
För att skapa en fungerande och trygg miljö även för de som har en variation i sin funktionsförmåga behövs riktade insatser. Frågan hanteras inom ramen för sektorns tillsynsverksamhet.
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En etablerad samverkan mellan berörda sektorer men också mellan sektorns enheter utgör förutsättningen för att
effektivt kunna arbeta mot målet om en trygg och attraktiv offentlig miljö.

Uppdrag: Inventeringen av otrygga busshållplatser på landsbygden skall fortsätta och en
rapport skall lämnas till nämnden under 2020
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Inventeringen av otrygga busshållplatser är genomförd och nämnden kommer att få rapporten under 2021.

3.4.5 Nämndens mål: Alla i våra tätorter ska på ett enkelt och säkert sätt
kunna ta sig till skola och kollektivtrafik gåendes eller med cykel.
De fördjupade översiktsplanerna för Nödinge och Älvängen ska hantera uppdraget. Motsvarande bör på sikt
även göras i övriga tätorter. Ett löpande arbete pågår, där mark och resurser finns tillgängliga, för att skapa cykelstråk till och från skolor samt kollektivtrafik. Möjligheterna är dock begränsade där kommunen inte är huvudman
för vägarna. Behovet av cykelbanor belyses vid framtagandet av detaljplaner.
Mått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Antal meter nybyggda gång- och
cykelvägar till skolor samt kollektivtrafik

1 052

900

116,89 %

3.4.6 Nämndens mål: Skapa förutsättningar så att tillväxtmålet uppnås
De kommande årens planer innehåller ett betydande antal bostäder. Planenheten har en god produktion, vilket
ställer krav på övriga enheter att skapa förutsättningar för klara ett högre arbetsflöde. Sektorn behöver tillse så att
övriga enheter prioriterar att delta i tillväxtökade aktiviteter.
Ale kommuns befolkning har ökat med 1,48 procent under 2020. Utfallet ligger nära den befolkningsprognos om
1,38 procent som kommunen gjort. Hittills finns det inget som tyder på att Coronapandemin fått effekter på inflyttningen till kommunen.
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Mått
Antal ej byggda bostäder i antagna
detaljplaner
Antal bostäder i pågående detaljplaner

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

490

800

61 %

2 300

2 000

115 %

60 procent av nya bostäder prioriteras till Älvängen eller Nödinge
inom 1200 meter till pendelstation
Befolkningstillväxt

60 %

1,48 %

2,4 %

61,67 %

Befolkningstillväxten om 1,48 procent är ett preliminärt resultat och kommer att säkerställas i februari då SCB levererar utfall.

Uppdrag: Utreda möjligheter för byggherredriven planprocess under 2020.
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Detaljplanen Nödinge centrum drivs i stort med byggherredriven plan, där exploatören tar fram planhandlingarna. Plan granskar och skriver de handlingar som tillhör myndighetsutövningen. Processen upplevs som tungrodd och svårt att styra. För att processen ska fungera på ett effektivt sätt måste kommunen ta fram tydliga styrdokument med kommunens vilja och inriktning i olika samhällsbyggnadsfrågor. Det är därmed av stor vikt att
identifiera vilka styrdokument och arbeta fram dem. Det startades inte några byggherredrivna planer under 2020.
Planenheten utgör inte längre inte den smala sektorn för framdrift i samhällsbyggandet. Istället handlar det om
att andra enheter kan behöva bemanna upp för att kunna ge nödvändigt stöd i planarbetet. Även genomförandefrågorna behöver uppmärksammas, då kommunen står inför stora projekt som behöver projektledas och finansieras för att genomföras.
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3.4.7 Nämndens mål: Öka förtätningen i Nödinge och Älvängen
Den, av samhällsbyggnadsnämnden, antagna produktionsplanen prioriterar nya detaljplaner i Nödinge och Älvängen. Ett intensivt arbete pågår också inom infrastrukturer för att möjliggöra förtätning inom avsedda områden. Huvuddelen av de planprojekt som drivs innebär förtätning av Nödinge och Älvängen.
I det kommande fördjupade översiktsplanearbetet för Älvängen behövs möjligheterna till förtätning belysas,
samtidigt som hänsyn tas till jordbruksmark och grönområden.
Mått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Invånarantal per hektar i Nödinge
Invånarantal per hektar i Älvängen

Enligt uppgift från GIS är invånarantalet per hektar problematiskt att mäta då det är svårt att få utfall som stämmer med verkligheten. Man behöver till exempel fastställa vart
gränser för tätorterna går. Utfallen påverkas marginellt på ett år varför täta mätningar knapp signalerar om förändring utan snarare att man mätt på olika sätt.

3.4.8 Nämndens mål: Kommunen ska ha en hållbar och säker va-försörjning
Sektorn har beställt två övergripande kapacitetsutredningar inklusive åtgärdsplaner för Ale kommuns framtida
vatten- respektive spillvattensystem. Dessa va-åtgärdsplaner inklusive kostnadsbedömningar kommer att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden under våren 2021 och utgöra ett viktigt beslutsunderlag för framtida expansion/vattenförsörjning.
Målsättningen för 2021 är att inventera och ta fram ett planeringsverktyg i form av en datamodell för kommunens dagvattensystem.
En långsiktigt hållbar utveckling av va-taxan är helt avgörande för att skapa förutsättningar som möjliggör en bibehållen och ökad robusthet på Ale kommuns va-system. Ett intensivt arbete pågår för att få fram en åtgärdsplan
och kostnadsbild för att säkra va-försörjningen och möjliggöra Ale kommuns framtida expansion. Långtidssimuleringar, konsekvensbedömningar och löpande dialog med politiken kommer att krävas framöver för att ha kontroll över kommunens va-taxa.
För att klara kommunens långsiktiga mål, kommande stora investeringar och ökade kapitalkostnader behöver vataxan höjas mer än normal inflation under ett antal år framöver.
Ale kommuns va-ledningssystem har ett stort ekonomiskt värde. Det är viktigt att förnya det i rätt takt för att
bibehålla värdet och inte bygga på sig en stor underhållsskuld som framtidens generation får bekosta. Ett stort
antal förnyelseprojekt har framgångsrikt genomförts 2020 och utbytestakten blev 108 år vilket är nära uppsatt
mål.

3.4.9 Nämndens mål: Kommunens gator och vägbelysning ska vara av god
standard
Sektor samhällsbyggnad arbetar ständigt med att säkerhetsställa att en så god belysningsstandard som möjligt
hålls på kommunens vägar och gc-vägar där det är befogat av trafiksäkerhets- och trygghetsskäl. God standard av
gator och vägbelysning bidrar till ett tryggt och attraktivt samhälle. Utbyte av uttjänta belysningsstolpar fortgått
under 2020.
Under åren 2020-2021 har kommunen planerat för att byta ut samtliga armaturer till LED men sektorn inväntar
att gatubelysningsstrategin ska antas innan upphandling utförs.
Mått
Antal utbytta utdömda belysningsstolpar

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

364

400

91%
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3.4.10 Uppdrag: Inventering av enskilda avlopp samt krav på åtgärder vid behov ska vara en prioriterad fråga under mandatperioden
Status
Pågående
Kommentar
Uppgiften har prioriterats under 2020. Under förutsättning att 250-300 enskilda avloppsanläggningar per år gås
igenom, bedöms samtliga avloppsanläggningar i kommunen vara bedömda inom en tioårsperiod.
Mått
Förnyelsetakt enskilda avlopp

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

22

50

156 %

3.5 Bekämpa klimatförändringarna (Målbild 13)
Agenda 2030
Bekämpa klimatförändringen
Kommentar
Kommunen har en viktig uppgift i att skapa förutsättningar för att minska klimatförändringarna i det framtida
samhället. Det ställer stora krav på innovation och mod.
Arbetet med att ta fram en gemensam och tydlig samhällsbyggnadsprocess kommer till stor del handla om att
skapa ett framtida samhälle som inte bara byggs för att klara av klimatförändringar utan även i största mån förhindra dem.

3.5.1 Framgångsfaktorer: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Den rådande situationen med Covid -19 har medfört att följsamheten till kommunens mötes- och resepolicy förbättrats då andelen digitala möten ökat markant.
Genom att driva aktiviteter som verkar för återvinning och återbruk dvs aktivt arbeta för att putta avfallet upp i
avfallstrappan minskas påfrestningen på klimatet.

Inom va-verksamheten innebär lägre mängd ovidkommande vatten desto lägre elkostnader samt lägre kemikalieförbrukning vilket innebär mindre utsläpp.
Generellt för sektorn så är fordonsparken något som också påverkar utsläppen. Ju renare drift av fordonen desto
lägre utsläpp av koldioxid.
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3.6 Genomförande (Målbild 17)
Agenda 2030
Genomförande och globalt partnerskap

3.6.1 Framgångsfaktorer: Strategi för att behålla, rekrytera och utveckla chefer och medarbetare
Sektorn har under hösten 2020 genomfört större organisationsförändringar för att skapa effektivare processer
samt bättre resursanvändning. På grund av pensionsavgång i chefsledet och behov av att renodla enheterna inom
Teknik; har de två enheterna Infrastruktur och Va-planering slagits samman till Infrastrukturenheten. Två chefer
har således fått nya chefsuppdrag.
Verksamheten Plan och myndighet har skapats och är en fusion av enheterna Plan, Bygg, Miljö och Mex.
Vidare kommer en stöd- och utvecklingsstab att startas upp under 2021.Tanken är att strategiska samt centrala
stödfunktioner kommer att samlas inom den enheten för att bland annat öka resursernas nyttjandegrad.

Schema över ny organisationsstruktur för sektor samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad har tagit en kompetensförsörjningsplan, vilket anses vara en viktig förutsättning för att lyckas
väl sektorns kommande kompetensförsörjning samt med aktuell framgångsfaktor samt se. Vidare behöver arbetsbeskrivningar tas fram där det framgår vilken kompetens som respektive funktion eftersträvar men också en
grov beskrivning kring vad som ingår i tjänsten.
Det är önskvärt att kommunen som arbetsgivare ser över möjligheten att erbjuda fler förmåner då det är en fråga
som ofta uppkommer vid rekryteringar.

3.6.2 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning
Syftet med genomlysning av samhällsbyggnadsprocessen är just att möjliggöra för nya samarbeten men också att
fördjupa befintliga och identifiera synergier. Sektorn ser stort behov av använda resurser på ett mer effektivt sätt
och att hitta effektivare arbetssätt. För samhällsbyggnad handlar det mycket om att våga tänka nytt och minska
rädslan för att göra fel. Sektorns ledning har en viktig uppgift i att försöka ändra den rådande kulturen genom att
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uppmuntra innovation och mod. Betydande insatser kommer att genomföras under 2021.
Sektorn försöker att hitta lösningar inom kommunen vid tillfällig frånvaro, just för att använda resurser mer effektivt men också för att introducera medarbetare utanför sektorn i verksamheten. Det är dock svårt eftersom få
medarbetare har utrymme för extra arbetsuppgifter.

3.6.3 Framgångsfaktorer: Möjliggör medverkan för organisationen och andra
aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med chefer och andra utvalda tjänstepersoner haft verksamhetsdagar
för att ta fram underlag till kommande års verksamhetsplan med budget. Genom dialog, där både det politiska
och verksamhetsperspektivet synliggjordes, togs ett utkast till plan fram. Arbetssättet upplevdes mycket positivt
och transparent. Näringsliv ges möjlighet till påverkan genom den löpande dialogen.

3.6.4 Framgångsfaktorer: De personliga mötena är viktiga för att organisationen ska bli trygg och delaktig. En större förståelse och en ökad
känsla av ansvar för helheten. Bättre organisatoriska och ekonomiska
styrmedel för att så sker.
Coronapandemin har medfört att dialogmötena har begränsats i stor utsträckning. Sektorn behöver fundera över
hur man vill att dialogen och formerna för genomförandet ska fungera. Det räcker inte att några få pratar med
varandra för att få den tillit och kunskapsöverföring som eftersträvas. Sektorns ser också att det är en ledningsgruppsfråga att skapa trygghet och delaktighet i organisationen.

3.6.5 Nämndens mål: Effektiv myndighetsutövning med hög kvalité.
Ale kommun årets klättrare inom bygg- och utvecklingsbenchen i Västra Götaland. Priset är ett mått på hur väl
samarbetet mellan kommun och byggföretag fungerar. Kommunen får också ett andra pris i utmärkelsen om
årets kommun inom samma utmärkelse.
Under slutet av året har en analysgrupp bildats bestående av näringslivschef, planchef, miljöchef och sektorns
verksamhetsutvecklare. Syftet är att fördjupning i nöjdkundindexundersökningens resultat och identifiera problemområden samt konkreta förbättringsåtgärder. Gruppen behöver också tillse att berörda medarbetare involveras i förbättringsarbetet.
Om äskade pengar beviljas kommer utbildningar i kommunikation och bemötande att fortgå under 2021, så att
alla sektorns berörda medarbetare har genomfört kursen.
Mått

Utfall

Handläggningstid från komplett
bygglovsansökan till beslut

Målvärde
5,5

Nöjd kund indexet (NKI företag) för
myndighetsutövning inom bygg ska
öka

65%

Nöjd kund indexet (NKI företag) för
myndighetsutövning inom miljö ska
öka

78%

Nöjd kund index (NKI) för myndighetsutövning (gällande både företag och privatpersoner) inom bygg
ska öka

65%

Nöjd kund index NKI för myndighetsutövning (gällande både företag och privatpersoner) inom miljö
ska öka

78%

Årsredovisning 2020, Samhällsbyggnadsnämnden

Måluppfyllelse

13(31)

Utfall för 2020 saknas i skrivande stund då undersökning för perioden november och december fortfarande pågår.

3.6.6 Nämndens mål: Arbetet med övergång från enskilt till kommunalt huvudmannaskap av allmänna platser (vägföreningar) ska fortsätta.
Infrastrukturenheten har under året fått ett uppdrag att ta fram och presentera en uppdaterad ekonomisk rapport
gällande kostnader för att genomföra uppdraget. Rapporten var tagits fram och presenterats för nämnden. Sektorn avvaktar politiskt beslut gällande finansiering av uppdraget.

Uppdrag: En utredning gällande förutsättningar för övertagande av allmänna platser (vägföreningar) ska genomföras under 2020
Status
Försenad

3.6.7 Nämndens mål: Digitala verktyg ska nyttjas fullt ut när det gäller olika
typer av ansökningar och kontakter med våra verksamheter
E-tjänst avseende bygglovsansökan har lanserats under året. Det är en heldigital lösning, vilket innebär att handlingarna kommer direkt in i verksamhetssystemet. Antalet e-tjänster ökar. Samverkan med IT-enheten är central
för att det ska bli en bra slutprodukt.
Sektorn har tagit fram en e-strategi där medarbetare och chefer har varit delaktiga. Strategin pekar ut mål och styrande principer för sektorns digitaliseringsarbete. I handlingsplanen behandlas operativa aktiviteter som ska ske
inom ramen för sektorns digitaliseringsarbete. Det innebär att arbetet med strategin och handlingsplanen innefattar att identifiera, beskriva och göra en prioritering av insatser. Handlingsplanen är av föränderlig karaktär. Nya
insatser kommer att läggas till och beslutas om efter hand som behov uppstår, som en naturlig del i sektorns
verksamhetsutveckling samt kontinuerliga förbättringsarbete.
Sektorn har i samarbete med It och Kontaktcenter arbetat med att kunna starta en mailbot där kommunens invånare via mail ska kunna få svar på renhållningsfrågor via en bot. Det är tidskrävande att utbilda boten vilket gjort
att projektet inte slutförts under 2020 men projektet fortlöper 2021.
Sektorn har fått i uppdrag att införa möjlighet för kund att via sms bli aviserad inför tömning av sopkärl. Tjänsten kommer att vara klar under våren 2021 och avgift för den finns med i renhållningens taxa 2021.

3.6.8 Nämndens mål: En översyn av förhållanden mellan sektor Kommunstyrelse och sektor Samhällsbyggnad skall göras, i syfte att förtydliga ansvar, mandat och roller vad gäller kommunens samhällsplanering.
Mark och exploatering (Mex) tillkom sektor samhällsbyggnad den 1:e oktober 2020, vilket har rättat ut flertalet av
de frågetecken som uppdraget syftade till att utreda.

3.6.9 Nämndens mål: Förankrad och samordnad samhällsbyggnadsprocess
som understöds på rätt sätt av stödfunktioner
Kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats. En styrgrupp har bildats bestående av sektorchef
samhällsbyggnad, näringslivschef, planchef, mark- och exploateringschef samt verksamhetsutvecklare. En första
workshop har genomförts sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp. Där gjordes ett försök att identifiera vilka
verksamheter som behöver vara delaktiga i respektive fas av samhällsbyggnadsprocessen. Ansvariga för faserna
har också kartlagts. Tanken är att bjuda in delaktiga verksamheter i varje fas till workshops för att tillsammans ta
fram en gemensam process.
Samhällsbyggnadsprocessen har också lämnats ut på remiss i kommunens förvaltningsledning. Varje sektor har
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återkommit med synpunkter kring hur de ser på deltagande och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen. Remissvaren har sammanställts. Sektorn har identifierat svårigheter att friställa rätt resurser som kan projektleda utredningen varför en konsultupphandling inletts som kommer att avslutas i slutet av januari 2021. Sektorn kommer
att prioritera målet under kommande år.

Uppdrag: Genomlysning av rutiner, policys och handlingsplaner ska göras under 2020.
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Sektorn har inlett en utredning kring styrdokument. Genomlysningen kommer att fortgå under 2021. Samhällsbyggnad kommer också att påbörja arbetet med att bygga upp en verksamhetshandbok. Projekten behöver löpa
parallellt.

Uppdrag: Uppdatera och driftsätta framtagen process för detaljplanering som är en del av
samhällsbyggnadsprocessen
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Arbetet med att uppdatera planprocessen pågår. Dock föregås uppdateringen av diskussioner kring tillvägagångssätt då planhandläggarna är nya och behöver ensa processerna, vilket gör att det tar längre tid än beräknat.

Uppdrag: En samverkansgrupp ska ta form under 2020
Status
Avslutad
Kommentar
En samverkansgrupp har växt fram under året. Enheter har bjudits in till dialog i övergripande frågor. Det är viktigt att poängtera att det absolut inte tas några beslut i denna gruppering utan denna samverkan ska ses som ett
kompletterande kitt till den ordinarie processen. Diskussionen i samverkansgruppen bidrar till den verksamhetsförståelse som ordföranden är ålagda att känna till.
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4 Basverksamhet
4.1 Verksamhetsmått
Verksamhet

Miljö

Utfall 2019

Utfall Årsredovisning
2020

Budget 2020

Andel besökta miljöfarliga
verksamheter med årlig avgift, jämfört med tillsynsplanen %

100

74

100

Andel besökta livsmedelsverksamheter enligt kontrollplanen %

100

62

90

Andel besökta hälsoskyddsverksamheter med
årlig avgift, jämfört med tillsynsplanen %

100

100

100

Beslutade lovärenden

213

213

230

78

55

95

4

2

4

Beslutade ärenden inom
färdtjänst

258

210

300

Beslutade ärenden inom
riksfärdtjänst

3

1

5

Uppstartade detaljplaner

1

2

4

160

194

200

490

1 052

0

Gator m

40 650

40 847

40 650

Gång- och cykelvägar m

Verksamhetsmått

Beslutade ärenden inom
bostadsanpassning
Antagna detaljplaner

Plan och Bygg

Antal färdigställda bostäder
Andel hyresrätter

3

Andel bostadsrätter

0

Andel äganderätter

53

Uppfyllelse av trafikplanen,
meter GC-väg

Teknik

29 761

31 402

30 100

Kostnad/belysningspunkt/år

537

537

537

Energiåtervinning genom
förbränning av säck och
kärlavfall (kg/invånare)

147

139

185

Andel matavfall från säck
och kärlavfall som återvinns genom biologisk behandling (%)

54

37

55

Insamlad mängd förpackningar och returpapper
kg/inv

75

Koldioxidutsläpp per insamlat ton säck och kärlavfall (CO2/ton)

4,4

4,9

5

Antal läckor/10 km ledning/år

0,8

0,3

1

Antal avloppsstopp/10 km
ledning/år

0,4

0,4

1

Antal meter vattenledning

209 163

211 457

211 200

Antal meter dagvattenledning

223 163

226 007

224 500

Antal meter spillvattenledning

187 229

188 362

188 400
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4.2 Uppföljning av basverksamhet
Av systemtekniska orsaker är inte Mark- och exploateringsenhetens verksamhetsmål införlivad i årsredovisningen varför de redovisas här.
Exploateringsverksamheten går för högtryck mycket beroende på att planenheten har bemannat upp och kan
jobba med många detaljplaner samtidigt. Det ställer stora krav på enheten att hinna med att ta fram avtal och
hantera genomförandefrågor. Flera detaljplaner har antagits eller närmar sig antagande, bl a Gustavas plats i Älvängen, Nödinge 5:134 och Osbackens verksamhetsområde. Där har/ska exploaterings- och genomförandeavtal
tas fram.
Inom Ale småstäder har detaljplanen för Nödinge centrum varit ute samråd under sommaren. I den är det stora
frågor om flyttning och nyanläggning av tekniska system, gator och parker. Arbetet kommer in en intensiv förhandlingsfas inför genomförandeavtal då ansvar och kostnader för planens genomförande måste läggas fast. En
konsult har anlitats för att bedöma kostnaderna för genomförandet. En projektledare för det tekniska genomförandet ska tillsättas. Det före detta frukt- och grönsakshuset inklusive bilverkstad har rivits och marken har sanerats från markföroreningar efter tidigare verksamhet. En andra detaljplan för Nödinge centrum som omfattar
bobollplan med mera kommer att startas.
Ett annat stort planområde där ansvar för kostnader för genomförandet diskuteras är i detaljplanen för södra
Backa (Orklas område). Utbyggnad av vatten och avlopp behöver samordnas med den planerade överföringsledningen från Älvängen till Nödinge och vidare mot Stora Viken.
All exploatering sker med syfte att skapa hållbara städer och samhällen. Nästan all planläggning och exploatering
sker i anslutning till våra pendelstationer.
Markförvaltningen med arrenden, nyttjanderätter, andra upplåtelser, lantmäterifrågor, fastighetsdeklarationer löper på som vanligt med goda rutiner och bra kontroll.
Inom Älvängens västra industriområde har en ansökan om statligt bidrag till sanering gjorts. Beslut i ärendet förväntas under första halvåret 2021. Ansökan om miljödom lämnades i februari in till mark- och miljödomstolen.
Huvudförhandling är preliminärt utsatt till mars 2021.
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5 Ekonomisk analys
5.1 Analys och förslag för framtiden
Analys
De skattefinansierade verksamheternas positiva budgetavvikelse uppgår till 6,2 Mkr.
Resultatet för nämnd och sektorstab är 580 tkr bättre än budget, varav färdtjänstens överskott står för ca 80 tkr
och bostadsanpassningen för ca 700 tkr medan sektorstabens visar ett underskott mot budget med 200 tkr.
Överskottet inom färdtjänsten är hänförligt till lägre personalkostnader för färdtjänsthandläggare, resekostnader
för färdtjänst återfinns inom kommunstyrelsen. Överskotten inom bostadsanpassningen beror till hälften på
lägre personalkostnader än beräknat pga lägre tjänstgöringsgrad och till hälften på att färre bostadsanpassningar
genomförts.
Budgeten för verksamhetschef plan- och myndighet ligger under sektorstaben, tjänsten har inte varit tillsatt under året. Från och med hösten har det varit en interimslösning med en konsult på 50%, vilket har generat högre
konsultkostnader än beräknat. Staben har under hösten stärkts med en intern resurs för utredningar och det har
under året varit en lägre debitering av egen arbetskraft i projekt än beräknat, vilket också har försämrat resultatet.
Plan – och myndighet
Årsresultatet för Mex visar på ett överskott på ca 1,8 mkr. Överskottet beror till ca tre fjärdedelar på att utfallet
för Ale småstäder ligger under budget. Det är framför allt konsultkostnader som inte använts men även uteblivna
kostnader för att återställa mark efter rivning av Grönsakshuset i Nödinge. Sanering har pågått året ut. Resten av
överskottet beror framför allt på lägre personalkostnader än budgeterat beroende på ledigheter mm.
För planenheten är både intäkter och utgifter väsentligt lägre än budgeterat på grund av en fortsatt vakant tjänst
som planarkitekt och resultatet för år 2020 uppgår till ca 1,3 mkr. En planarkitekt har varit föräldraledig och har
under den tiden ersatts av en plankonsult. Kostnader för kompetens inom trafikområdet som har behövts inom
planarbetet har belastat planenhetens budget. Några detaljplaner drivs med hjälp av plankonsulter till självkostnadspris och där tar kostnader och intäkter ut varandra.
Byggenhetens resultat är -200 tkr. Enheten har haft vakanser under hela året, vilket ger lägre personalkostnader
men minskar också intäkterna. I samband med personalförändringar har ett stort antal komplicerade ärenden
ärvts och tappat styrfart, vilket gjort att möjligheterna till debitering uteblivet. Avsaknaden av en bygglovschef
som kunnat stå för kontinuitet och uppstyrning har bidragit till inkomsttappet.
Överskottet på miljö på drygt 900 tkr beror på att intäkterna har varit något större än budgeterat men främst på
att personalkostnaderna har varit väsentligt lägre än budgeterat på grund av vakanser och tjänstledigheter. Rekrytering av den vakanta tjänsten som livsmedelsinspektör har inte skett och övriga vakanser har i mycket låg grad
täckts med visstidsanställning.
Låg bemanning inom livsmedelskontrollen innebär att utförd tillsyn inte har motsvarat de avgifter som tagits ut i
början av året som årlig kontrollavgift. En del av det hänger samman med pandemin och att besök inte kunnat
utföras på vårdverksamheter. Enligt livsmedelsverket ska tillsynsskuld regleras genom utökad tillsyn inom en
treårsperiod. För att täcka kostnaderna för framtida utökad kontroll har uttagna avgifter överförts från 2020 till
2021 för att undvika att kostnader för livsmedelskontroll belastar skattemedel under kommande år.
Den låga bemanningen och pandemiläget har främst påverkat möjligheten till platsbesök, besök på verksamheter
där tillsynsbehovet bedöms vara lägre än besök vart tredje år och möjligheten att delta i interna samverkansprojekt kring ex. kvalitet.
Teknik (exklusive affärsverksamheten)
Infrastrukturenheten visar ett överskott på drygt 2,1 mkr. Lönekostnaderna ha varit ca 1,1 mkr lägre än budget
och beror partiell frånvaro samt vakanta tjänster där rekrytering avvaktas pga. omorganisation inom verksamhetsområde teknik. Överskottet för ej utnyttjade kapitalkostnaderna uppgår till drygt 2 mkr och hänger till viss
del ihop med lägre bemanning för att kunna utföra alla planerade investeringar.
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Kostnaderna för konsulter har varit 1,6 mkr, vilket är 1,4 mkr högre än budgeterat, varav ca 400 tkr avser inhyrd
konsult pga sjukskrivningar. Stora utredningar där konsulter har använts har varit framtagande av belysningsstrategi, framtagande av beläggningsstrategi (RoSY koncept) och utredning av övertagande av vägföreningar.
Det är svårt att lämna förslag på åtgärder för framtiden då delar av verksamheten inom infrastukturenheten flytttas till Gata-Park från 2021.
Resultatet för gata/park är ca 400 tkr sämre än budgeterat. Intäkterna är högre och personalkostnaderna är lägre
än budgeterat men vissa verksamhetskostnader har varit högre än budget. Under senhösten har enheten utfört
eftersatta arbeten som exempelvis asfalteringar, staketarbeten, schaktarbeten samt uppfräschning av det offentliga rummet.
Kommunen växer och med det kraven från invånarna det finns det ett stort behov av ekonomiska medel till gata
park för att hålla kommunen i fint skick och leva upp till invånarnas krav och önskningar.
Affärsverksamheten
Affärsverksamhetens (Va och renhållning) redovisar ett årsresultat på +1 115 tkr respektive +2 491 kr. Se vidare
i bilaga för affärsverksamheten.

5.1.1 Diagram - nämnd

5.1.2 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning (insikt)
Resultaträkning
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse Budget

3 Intäkter

30 627

32 201

1 574

4 Material/Bidrag/Köpt vht

-2 255

-2 632

-376

5 Personalkostnader

-50 842

-45 274

5 568

Övriga verksamhetskostnader

-41 815

-42 347

-532

Alla Konton

-64 286

-58 052

6 234

Nettokostnad per verksamhet
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Årsavvikelse 2019

Tkr
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Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Årsavvikelse 2019

-7 107

-6 527

580

-2 059

Plan och myndighet

-25 391

-21 503

3 888

1 963

Teknik

-31 788

-30 021

1 767

1 658

NETTOKOSTNADER

-64 286

-58 052

6 234

1561

BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN
Sektorstab

I årsavvikelsen 2019 redovisas ej Mex i Plan-och myndighet då enheten ingick i sektor kommunstyrelsen

Investeringar
Investeringsanalys
1. Markinköp - Utfallet för markreserven är 25,7 mkr. Ordinarie årsbudget är 20 mkr. Tilläggsanslag har
erhållits med 5,6 mkr, vilket gör att kostnaden har överstigit budget med 110 tkr. Årets inköp avser i huvudsak två stora markförvärv i Älvängen.
2. Utbyggnad av GC-nät – Infrastrukturenheten har under året byggt ut gång- och cykelväg mellan Alevägen och Aspvägen i Alafors, längs Björklövsvägen mellan Helgesvägen och Hansvägen i Älvängen samt
en ny passage utanför kommunhuset i Alafors. Då det inte finns beslut om att kommunen får finansiera
utbyggnad av gång- och cykelväg på vägförenings vägar avvaktas byggnation av en sträcka på Göteborgsvägen i södra Älvängen till en uppskattad kostnad på 3 mkr. Enheten avser att lämna tillbaka investeringsmedel för att täcka upp underskottet på investeringen "utbyggnad busshållplatser/säkra skolvägar"
3. Utbyggnad busshållplatser/säkra skolvägar – infrastrukturenheten har under året byggt en gång- och cykelväg längs Danska vägen i Surte samt byggt klart sträckan utanför Vadbacka i Skepplanda. Enheten har
dragit över budget på denna investering men lämnar investeringsmedel på investeringen "utbyggnad av
GC-nät".
4. Utbyte Gatubelysning – infrastrukturenheten har bytt ut 364 stolpar och armaturer samt 4500 meter kabel. Kommunens entreprenör har inte hunnit utföra allt som var avropat under 2020.
5. Utbyte gatubelysning, landsbygden – verksamheten har avvaktat belysningsstrategin innan åtgärder på
landsbygden utförts, därför har inte några investeringsmedel använts under 2020.
6. Utbyggnad enligt K2020 - Tillgänglighetsanpassningar på Surte station och på busshållplats Albotorget
har utförts under året.
7. Åtg pga ej utbyggda planer – Investeringen har använts till att projektera en ombyggnation av Lahalsvägen i Nödinge, då vägen inte är byggd enligt detaljplan samt byggt klart en vändplan på Vassvägen i
Surte och en vändplan vid Vadbacka i Skepplanda. Budget har överskridit med 112 tkr på grund av att
fakturor som avsåg 2019 inkom under början av 2020.
8. Lekplats Nödinge – Lekplatsen Pausen i Nödinge blev något billigare än beräknat.
9. Attraktivare älv – Investeringen har använts för att bygga om båtiläggningsrampen vid Grönån i Älvängen.
10. GC Alingsåsvägen – Investeringen har inte påbörjats under året. Det avser medfinansierings avtal med
Trafikverket.
11. Cirkulationsplats N Kilandav. – Investeringen har inte påbörjats under år. Det avser medfinansieringsavtal med Trafikverket.
12. Fordonsbyten Parken – Ett fordon som beställdes under 2020 kommer att levereras 2021 så 360 tkr av
budgeten önskas flyttas med till år 2021.
13. Just toppbeläggning gator/GC – Beläggningsarbeten har utförts enligt beläggningsplanen. Hela investeringen har inte nyttjats och därför kommer drygt 800 tkr att lämnas tillbaka.
14. Ändrat huvudmannaskap ensk al – infrastrukturenheten har avvaktat med att använda denna investering
då en uppdaterad kalkyl presenterades för nämnden under hösten 2020.
15. Armaturbyte till LED – Innan en upphandling har kunnat starta har belysningsstrategin behövt bli klar
eftersom det funnits en osäkerhet över hur många armaturer som ska bytas ut. Målet är att denna investering ska slutföras under 2021.
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16. Reduceringsfiske Vimmersjön - Sedan ansökan om investering gjordes har kostnadsbilden förändrats i
samband med planering av projektet. Kostnaderna för själva fiskeinsatserna som huvudsakligen genomförs 2020 och 2021 kommer vara lägre än vad som beräknades initialt, medan kostnaderna för kontrollprogram, utvärdering och analyser kommer bli högre och sträckas sig över längre tid. Ökade kostnader
kommer dock kunna täckas med beviljade bidrag. Sedan bidragsansökan beviljades har dessa använts i
första hand och investeringsmedlen kommer att användas senare. Därför har väldigt lite av investeringen
använts 2020 och troligen även 2021.
17. Infrastruktur vid exploatering - Investeringen har under året använts till åtgärder på dagvattenanläggningen i Älvängen i form av att ha byggt dammar och diken.
18. Bil mätenheten - Befintligt mätbil fungerar och därför har inte investering utnyttjats. Behovet av att byta
ut mätbilen på sikt finns kvar men troligast under 2022.

Investeringar, detaljerad
Investeringar
Utfall perioden
1) Markinköp

Budget perioden

Årsavvikelse

25 710

25 600

-110

2) Utbyggnad av GC-nät

1 617

4 800

3 183

3) Utbyggnad busshållplatser

2 787

2 276

-511

4) Utbyte gatubelysning

8 878

13 856

4 978

0

900

900

6) Utbyggnad enligt K 2020

627

4 600

3 973

7) Åtgärder pga ej utbyggda planer

827

715

-112

1 805

2 000

195

27

100

73

5) Utbyte gatubelysning, landsbygd

8) Lekplats Nödinge
9) Attraktivare älv
10) GC Alingsåsvägen

0

4 150

4 150

11) Cirkulationsplats, GC till förskola N Kilandavägen

0

20 000

20 000

12) Fordonsbyte parken

1 246

1 700

454

13) Just toppbeläggn gator GC

2 170

3 000

830

14) Ändrat huvudmannaskap ensk al

0

5 000

5 000

15) Armaturbyte till LED

0

6 000

6 000

16) Reduceringsfiske Vimmersjön
17) Infrastruktur vid exploatering

453

3 475

3 022

9 820

20 000

10 180

18) Bil mätenheten

0

400

400

Nämnd-/årsanslag

1 162

2 500

1 338

57 129

121 072

63 943

Summa

5.2 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd
19-20) Lekplatsutrustning och parkutrustning - Investeringsmedlen för lekplatsutrustning har överskridits medan
det finns medel kvar på investeringen för parkutrustning
21) Trygghetsfrämjande åtgärder – Under året har GC-tunnlar målats och extra belysning har satts upp på
otrygga platser. Kommunens entreprenör har inte hunnit med alla avrop under 2020 därför har finns ett överskott 2020
22) Dammsäkerhet – Infrastrukturenheten har utfört tätningsarbete under vattenytan på dämme vid Mollsjön.
Utbyte av spångar vid baddammarna i Surte hade inte beräknats att utföra, därav ett minus på investeringen.
23) Reinvestering kontorsmöbler – Investeringen har inte behövts ta i anspråk under 2020
24) Digitaliseringsprojekt äldre DP – Projektet har flutit på väldigt bra enligt plan. Projektet kan bli än bättre om
fler gränser kan mätas in och därför önskas kvarvarande medel från 2020 föras över till 2021.
25) Mätutrustning förnyades i stor utsträckning under 2019 och därför har årsanslaget för 2020 inte nyttjats fullt
ut.
26) Digitaliseringsprojekt, Castor E-tjänster – Investeringen har inte tagits i anspråk under 2020
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27) Garage till mätbil har inte kommit tillstånd under året då det varit svårt att hitta lämplig lokalisering.

5.2.1 Nämnd-/årsanslag
Nämnd-/årsanslag SBN

Utfall

Budget

Återstår

19) Lekplats & utrustning

233

200

-33

20) Parkutrustning

104

200

96

21) Trygghetsfrämjande åtgärder

325

500

175

22) Dammsäkerhet

130

100

-30

0

200

200

338

500

162

32

100

68

26) Digitaliseringsprojekt, Castor, E-tjänster

0

400

400

27) Garage

0

300

300

1162

2500

1338

23) Reinvestering kontormöbler mm
24) Digitaliseringsprojekt äldre DP
25) Mätutrustning

Totalt
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6 Personalanalys
6.1 Kommunens anställda
6.1.1 Antal anställda
Antal anställda

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

Antal tillsvidareanställda,

102

97

5

-varav kvinnor i %

46,1

48,5

-2,4

-varav män i %

53,9

51,5

2,4

Antal heltidsanställda

99

96

3

Antal deltidsanställda

3

1

2

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)

4

11

-7

Antal arbetade timmar (timanställda)

5 241

3 632

1 609

-varav kvinnor

2 845

1 238

1 607

-varav män

2 396

2 394

2

110,24

103,03

7,21

2,65

1,83

0,82

112,88

104,86

8,02

Årsarbetare
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

Den största anledningen till att antalet anställda inom sektorn ökat mellan 2019 och 2020 är på grund av att
Mark- och exploateringsenheten tillkommit organisationen.

6.2 Sjukfrånvaro
6.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

5,3

4,2

1,1

Sjukfrånvaro, kvinnor

5,9

5,2

0,7

Sjukfrånvaro, män

4,7

3,3

1,4

Ålder - 29 år

4,7

4,0

0,7

Ålder 30 - 49 år

4,9

3,8

1,1

Ålder 50 -

6,0

4,8

1,2

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

2,8

2,7

0,1

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

0,9

0,8

0,1

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

1,6

0,7

0,9

6.3 Personalanalys och förslag för framtiden
Det ansträngda budgetläget gör att sektorn inledningsvis inte kan återbesätta vissa vakanta tjänster. Det innebär
en risk för ökad arbetsbelastning. Risk- och konsekvensanalyser kommer att genomföras inom berörda enheter.
Sektorns sjukfrånvaro har hållit sig inom för sektorn normala nivåer trots en pågående pandemi. Möjligheter att
arbeta hemma utnyttjas väl. Sjukfrånvaron under kommande år är svår att sia om och är till stor del beroende på
hur Covid-19 utvecklas.
Sektorn har under året tagit fram en kompetensförsörjningsplan för 2021 där två bristyrken identifierats. Den
ena är specialister inom bygglovsverksamheten och det andra är civilingenjörer inom väg och vatten. Sektorn bedömer att funktioner som geotekniker och projektledare är nyckelkompetenser, vilka har varit svåra att rekrytera.
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Det påverkar verksamheten negativt då det i många fall krävs den typen av kunskap för att komma framåt i ärenden. Konsultinsatser har använts i viss utsträckning, men också de möjligheterna är begränsade.
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7 Uppdrag från 2019
7.1 Uppdrag från 2019
7.1.1 SMS tjänst ska införas, där fastighetsägaren får ett SMS dagen innan
ett kärl ska tömmas
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Kunderna kommer via e-tjänst kunna beställa tjänsten och koppling görs till aktuellt verksamhetssystem som
uppdateras med rätt telefonnummer och kunden blir fakturerad för tjänsten. Tyvärr har tjänsten inte kunnat
driftsättas på grund av resursbrist inom It. Förhoppningen är att tjänsten lanseras under tidigt vår.
Taxa för tjänsten finns för 2021.

7.1.2 Fler säkra cykelvägar, en alternativ standard ska beaktas. Prioritera
väg 1978
Status
Avslutad
Kommentar
Sektorn har gjort en kostnads- och kvalitetsjämförelse vad det gäller utbyggnad av gång- och cykelväg längs 1978.
Rapporten har presenterats för nämnden under 2020.

7.1.3 En belysningsstrategi ska tas fram.
Status
Avslutad
Kommentar
Belysningsstrategin är framtagen och har presenterats för samhällsbyggnadsnämnden i december.
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8 Ekonomisk analys
8.1 Analys och förslag för framtiden
Analys
VA redovisar för 2020 ett överskott på 1 151 tkr
Intäktssidans utfall blev totalt 1 460 tkr över budget. Debiteringen av brukningsavgifterna resulterade i ett utfall
på 1 085 tkr över budget. Även utfallet för de periodiserade anläggningsavgifterna var 245 tkr högre än budgeterat.
Kostnadssidans utfall 2020 blev totalt - 405 tkr jämfört med budget och kan främst hänföras till högre kostnader
för köpt vatten samt högre kapitalkostnader än budgeterat.
Det kraftigt förbättrade utfallet 2020 jämfört med budgeterat/prognostiserat - 2 000 tkr beror i huvudsak på:
•
•

•
•

högre intäkter än förväntat till följd av större mängd försålt vatten i kombination med 3 % höjd VA-taxa
2020.
genomförda och noggrannare inventeringar av VA-lagret samt beräkning och uppdatering av materialvärdet (som sannolikt släpat efter under många år). Detta gav vid handen ett ökat lagervärde med +1
600 tkr som justerats och bokförts till resultatet 2020. Man kan konstatera att materialkostnaderna som
landade på - 1 950 tkr över budget balanseras av det ökade lagervärdet i resultatet för 2020.
ca 1 490 tkr lägre personalkostnader än budgeterat pga. vakanser och sjukskrivningar under året.
kostnader för inventering, uppdatering och förberedelse av VA-enhetens debiteringssystem EDP Future
inför den kommande taxekonstruktionen har justerats till investering.

Förslag inför framtiden
VA-enhetens investeringsbehov kommer att öka kraftigt. Från de sista årens nivå på 20-30 mkr upp till 100-150
mkr/år under den närmaste 5-årsperioden.
Driftskostnader i form av kapitalkostnader, material och personal kommer att öka. En årlig höjning av VA-taxan
med 6-8 % kommer att krävas de närmaste åren (2021-2025). Ny taxa enligt svenskt vattens basförslag kommer
att förändra kostnadsfördelningen. Konsekvenserna av denna förändring behöver förberedas och hanteras under
2021. implementering av ny taxekonstruktion rekommenderas att genomföras från och med 1 jan 2022
För renhållningen budgeterades ett överskott på 430 tkr. Utfallet för 2020 blev 2 491 tkr.
För de direkttilldelade uppdragen till Renova AB blev kostnaderna som Renova AB budgeterat lägre så en reglering av prisavvikelse gjordes i december och en återbetalning på 2 473 tkr gjordes enligt nedan:
•
•
•

Transporter ÅVC 244 tkr (prisjustering på timpris)
Hyra container ÅVC -0,5 tkr
Insamlingsuppdrag 2 230 tkr

Resultatet för enheten hade varit – 413 tkr mot budget om inte återbetalning från Renova hade fallit ut. Del av
orsak till de högre kostnaderna under 2020 är följande:
•
•

•

Ökade kostnader för transporter, trots minskat timpris, då antalet besök till ÅVC Sörmossen ökade stort
under våren och har sedan legat på en konstant hög nivå. Detta har lett till mer mängder in och således
ökade transporter till behandling som motsvarar ett utfall på -209 tkr mot budget.
Intäkterna för det material som kommunen säljer så som skrot och wellpapp påverkades stort av pandemin tertial 1 och 2. Då produktionen i världen i stort sätt låg nere fanns ingen avkastning för dessa
material. Under senare delen av året sköt priserna i höjden då produktionen startade igen. Trots det blev
intäkterna för 2020 340 tkr längre än budget.
Ökade personalkostnader på ÅVC Sörmossen -235 tkr mot budget där del av orsaken är att bemanningen var tvungen att ökas, för att se till att restriktionerna från folkhälsomyndigheten avseende att
hålla avstånd kunde hållas, på dagar då det var många besökare.
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•

Kostnader för systemvård, integrering av ny version EDP mobile samt systemarbete då år 2020 hade 53
veckor och anpassning till detta behövdes göras för att få systemet i fas gällande tömningsveckor 125 tkr mot budget.

Förslag inför framtiden
Skatt på förbränning och ökade behandlingspriser är svårt att påverka så genom att hålla nere mängderna som
genererar höga behandlingskostnader når vi inte bara högre upp i avfallstrappan utan håller också nere kostnaderna. Aktiviteter för att främja avfallstrappan kommer renhållningen därför alltid att prioritera. Fokusområden
kommer vara minska textilier i det brännbara avfallet samt minska matsvinnet och öka utsortering av producentansvarsmaterial.
Enheten kommer under 2021 fortsatt verka för att lyfta avfallet i avfallstrappan på ÅVC Sörmossen. Under året
kommer enheten få hjälp av person, med lön från arbetsförmedlingen, att ta fram förslag till metod/system för
att åskådliggöra för invånarna vad som i realtid finns i bytarcontainern samt byggcontainern för att öka flödet.
Metod för uppföljning av antal/ton prylar som passerar de två återbrukscontainrarna ska också tas fram för att
kunna mäta miljönyttan.
Under året kommer upphandling av transporter från ÅVC göras tillsammans med Lerum, Härryda och Kungälv
för att minska kostnaderna.

8.1.1 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning (insikt)
Resultaträkning
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse Budget

94 211

92 533

-1 678

4 Material/Bidrag/Köpt vht

-40 003

-39 135

868

5 Personalkostnader

-20 469

-18 952

1 517

Övriga verksamhetskostnader

-33 739

-34 446

-707

3 Intäkter

Alla Konton

I resultaträkningen har VAs (1 151 tkr) och renhållningens (2 491 tkr) resultat överförts till avsättning till resultatfond affärsverksamheten och minskar intäkterna med motsvarande belopp

Nettokostnad per verksamhet
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Årsavvikelse 2019

VA

0

1 151

1 151

-46

Renhållning

0

2 491

2 491

-5 528

NETTOKOSTNADER

0

3 642

3 642

-5 574

Tkr
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN

Investeringar
Investeringsanalys
VA-enheten har, trots Corona pandemi och hård arbetsbelastning, fortsatt att kraftigt öka enhetens produktionstakt. Enheten har under året genomfört projekt i en ännu större omfattning än föregående år. Dessvärre med en
alltför hög hastighet under nov/dec som innebar att investeringsbudgeten 2020 överskreds med 3 800 tkr.
VA-enhetens ingenjörer och projektledare lägger stor del av sin tid på yttranden och teknisk rådgivning till
Plan/Bygg/Mex, dvs till detaljplanerings- och exploateringsprocesserna samt kommunens landsbygdsprogram.
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Detta minskar VA-enhetens möjligheter att driva sina egna investeringsprojekt avseende såväl befintliga som nya
VA-system.
VA-enhetens driftsorganisation har dock kunnat arbeta utan större störningar och har även kunnat anlita externa
entreprenörer i större omfattning än tidigare år. Detta har resulterat i mycket hög produktivitet i sanerings-/förnyelsearbetet.

Kommentarer utförda/pågående projekt
Älvängens reningsverk: Investeringen avser nödvändig upprustning av Älvängens reningsverk för att vidmakthålla funktionen fram tills nedläggning 2024. Under året har div. nödvändiga reparationer, service och bassängrengörning genomförts.

Överförings ledningar Älvängen-Nödinge inkl pumpstationer:

Under 2020 har förprojektering, systemhandling och kostnadskalkyl färdigställts. Under början på 2021 kommer
beslutsunderlag tas fram och politiskt beslut fattas. Förfrågningsunderlag samt upphandling kommer att genomföras sommaren/hösten 2021. Genomförande 2022-2024.

Grönnäs-Älvängen överföringsledningar:

Investeringen har avsett överföringsledningar inkl pumpstation för VA mellan Älvängen och Grönnäs. Projektet
är färdigställt, intrimmat, besiktat och klart.

Nämnd-/Årsanslag VA:

VA-enheten har under året arbetat med ytterligare 35 st projekt, varav de största kommenteras nedan:
Inv.obj 6164 VA-förnyelse Bandyvägen:
Investeringen har avsett utbyte av ca 260 m V/S/D-vattenledningar pga frekventa läckor inkl. samordning med
vägföreningen som behövt renovera väg/lägga ny asfalt. Projektet är klart.
Inv.obj. 6175 VA-förnyelse Keillers väg:
Förnyelse av runt 400 m V/S/D-ledningar och gata i samarbete med Infra. Projektet är klart.
Inv.obj. 6179 VA-förnyelse Egnahemsvägen:
Förnyelse av befintliga V- och S-ledningar samt anläggning av ny dagvattenledning. Projektet är klart.
Inv.obj. 6181 Förnyelse av Ventiler och Brandposter:
Posten har avsett fortlöpande förnyelse av befintliga uttjänta ventiler och brandposter 2020. Under året har enheten uppnått mycket bra produktivitet pga. resurser i form av ett externt schaktlag.
Inv.obj. 6182 Inkoppling av nya VA-abonnenter:
Nya VA-anslutningar är ett fortlöpande arbete där VA-enheten gräver fram servisledningar och upprättar förbindelsepunkt till nya fastigheter som ansökt och beviljats bygglov/kommunalt VA.
Inv.obj. 6141 Ny vattenledning Göteborgsvägen:
Reinvesteringen avser förnyelse av 800 meter vattenledning med dim 250 mm. Pågår enligt plan.
Inv.obj. 6152 VA sanering Knaptorp:
Investeringen avser förnyelse av 1300 m vatten, spill och dagvattenledningar i ett tekniskt besvärligt område.
Strumpning av spill- och dagvatten istället för schakt i delsträckor. Projektet har forcerats och startades utan projektering, vilket gör att det har varit svårt att förutse kostnaderna som blev högre än förväntat under nov/dec.
Renhållningen
Miljöcontainer Renhållningen: Investeringen har inte nyttjats under året.
Ombyggnad nyetablering ÅVS/KNI: Då ingen har fått ansökan godkänd av Naturvårdsverket för att få TIS har
etablering ej gjorts. Oklart när detta insamlingssystem startar. Dock klart att kommunen äger ansvaret för tidningar och returpapper från 2022. För att möjliggöra för enbostadshus att kunna fortsätta lämna tidningar och
returpapper i anslutning till ÅVS vill renhållningen använda denna investering till att möjliggöra detta i anslutning
till ÅVS och således behöver containerinvesteringar göras under året som sedan tas i bruk 2022.
Skalskydd ÅVC Sörmossen: Det belopp som äskades var högre än den lösning som upphandlades. Kostnaden
för skalskydd blir ca 700 tkr. 400 tkr önskas istället nyttjas till nytt system för gränsöverskridande ÅVC besök,
vilket har upphandlats regionalt tillsammans med Lerum. Partille, Härryda, Mölndal och Göteborg. Resterande
200 tkr skulle användas för asfaltering ÅVC Sörmossen.
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Investeringar, detaljerad
Investeringar
Utfall perioden

Budget perioden

Årsavvikelse

1. Älvängens reningsverk

806

778

-28

2. Grönnäs-Älvängen överföringsledningar

287

520

233

3. Överföringsledning Älvängen -Nödinge inkl 2 pumpstationer

582

2 000

1 418

34 205

28 800

-5 405

Miljöcontainer renhålln.

0

100

100

OMb/nyetablering ÅVC

0

100

100

Nämnd/årsanslag VA

Skalskydd ÅVC Sörmossen
Summa
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1 300

1 236

35 944

33 598

-2 346
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1 Verksamhetsanalys
1.1 Ordförande och resultat
Ordförande:

Claes-Anders Bengtsson

Årets resultat:

-10.059 tkr

Nettokostnad:

-22.469 tkr

1.2 Nämndens uppdrag
Servicenämndens sammanfattade ansvarsområden
Förvaltning av egendom
Skötsel och service av kommunens byggnader och tillhörande anläggningar samt ansvarar också för förhyrning
av externa lokaler.
Lokalförsörjning
Kommunen ska ha ändamålsenliga lokaler i rätt omfattning. Ansvaret gäller både verksamhetslokaler, kontor
med mera samt försörjning av bostäder till kommunal myndighet som har behov av bostäder i sin verksamhet.
IT-verksamhet (från och med 2020-10-01)
Kommungemensam IT-verksamhet samt utrustning och program, dock inte övergripande digital
verksamhetsutveckling vars ansvar ligger under kommunstyrelsen.
Internpost
Kommunens in- och utgående post.
Övrig internservice
Bedriver och tillhandahåller service till kommunens övriga verksamheters behov av lokalvård, kostverksamhet,
vaktmästeri, samt tillhandahållande av fordon (startar i sin helhet i början av 2021).
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2 Årets verksamhet - Sammanfattning
Ekonomi
Servicenämnden uppvisar ett resultat på minus 10,1 Mkr för helår 2020.
Vissa delar av sparbetinget inför 2020 ramjusterades mellan kommunens sektorer direkt och vissa delar lades som
ett rent sparbeting i budgeten för sektor service. Ett åtgärdspaket togs fram men flera av åtgärderna ger inte fullt
utslag förrän 2021 och sektorn har utöver det extra åtgärdspaket som genomfördes under hösten sett svårigheter
i att ytterligare anpassa verksamheten utan tydliga konsekvenser hos verksamhetssektorerna. Vid genomförande
av åtgärder har dialog förts med berörda sektorer.
Coronaepidemin har haft inverkan på flera av de sparåtgärder som skulle genomföras.
Strategiska målet - Bekämpa klimatförändringarna
Sektorn och sektorchefen har varit processägare för målet. Arbetet med att minska den interna klimatpåverkan
går bra på många håll. I samtliga byggprojekt har hållbart byggande beaktats med att bland annat bygga
energisnåla passivhus utrustade med solceller samt att utrusta byggnadernas parkeringar med laddstolpar för
elbilar. Vid upphandling av nya ramavtal inom hantverkstjänster har miljökrav beaktats. Upphandling av
miljövänliga fordon har genomförts där sektorn varit delaktig. Kosten har minskat matsvinnet och måltiderna har
blivit mer klimatsmarta, näringsriktiga och ekonomiskt hållbara. Även IT har bidragit genom sitt arbete med
”grön IT”.
Övriga strategiska mål och verksamhet
Genomförandet av systematiska dialoger på alla nivåer har givit positiva resultat. Ett medvetet arbete med att
skapa delaktighet och sammanhang i sektorn har påbörjats. En målbild med tillhörande aktivitetsplaner med plan
för kommunikation och delaktighet är beslutad.
Tidigare chefsvakanser har bemannats och förutsättningar för att få bättre ordning på interna och externa
processer samt nödvändiga rutiner är mycket goda.
Sektorn har under hösten genomfört en kompetensförsörjningsanalys. Ett bristyrke, välutbildade kockar, och en
nyckelfunktion, projektledare/byggingenjör, identifierades.
Utifrån rådande omständigheter under året med pandemin har sektorn i möjligaste mån tagit emot praktikanter
och feriearbetare.
Staben utökades med nämndsekreterare i början av året och det minskade sårbarheten i servicesupport och
fakturahantering.
Större omtag har gjorts inom fastighet för att bättre hantera uppdraget att ansvara för kommunens
lokalförsörjning. Målet är att skapa en tydlig struktur och ett systematiskt arbetssätt i samtliga processer.
Utveckling av verksamhetens styrdokument, till exempel lokalförsörjningsprocessen, pågår.
Sektorns upphandlade entreprenadform, partnering, har varit lyckosamt och är ett gott exempel på ett nära
samarbete med externa aktörer.
Ett antal ej hanterade lokalbeställningar har identifierats, analyserats och hanteras nu. Ett exempel på detta är
skolområdesutredningar. Den stora mängden projekt ger en hög belastning på de tre befintliga projektledarna.
Rekryteringsbehov finns och rekrytering av lokalförsörjningschef är genomförd med start 1 april 2021.
Drift och underhåll har under senhösten med externt stöd påbörjat statusbesiktningar som grund för en
övergripande underhållsplan med mål att vara klart i december 2021. För att förbättra den systematiska
förvaltningen har en kravspecifikation tagits fram för ett nytt förvaltningssystem.
Inom lokalvård har det varit stort fokus på att hantera hög sjukfrånvaro och hitta lösningar för detta. Insatser för
att öka kompetensen avseende lokalvård med anledning av pandemin har genomförts.
Verksamhetsservice har omorganiserats och kontorsservice har lagts ner. Medarbetare har flyttats från
verksamhetsservice till drift och underhåll vilket har lett till förändring i arbetssätt och viss omfördelning av
uppdrag. I samband med detta har också sektorn förberett för det planerade områdesarbetet där drift och
underhåll och vaktmästeri fysiskt ska utgå från samma områdeslokaler för att få bättre förutsättningar för
samverkan.
Inom kosten har året präglats mycket av att hantera en hög frånvaro. Stort fokus har lagts på att hålla nere
kostnaderna då intäkterna blev betydligt lägre än budgeterat. Arbete har också lagts på att minska klimatpåverkan
med gott resultat. Kostverksamheten har återtagit anskaffningen av timvikarier och poolkockar, vilket fungerat
bra även under pandemins påverkan. De medarbetare som arbetat deltid har erbjudits heltid från 1 augusti.
Sektorn har inte lyckats få det kostnadsneutralt.
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3 Strategiska målsättningar
3.1 Hälsa och välbefinnande (målbild 3)
Agenda 2030
Hälsa och välbefinnande

3.1.1 Framgångsfaktorer: Fortsatt arbete med att utveckla metoder för dialog
både externt och internt
På initiativ från servicenämnden har dialoger genomförts med omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens,
utbildningsnämndens, samhällsbyggnadsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens presidium. Syfte var/är att
få en samsyn på uppdrag, roller, krav och förväntningar. Dialogerna har varit lyckosamma och presidierna har
beslutat att träffas två gånger per år.
Sektorsledningen har även bjudit in och genomfört dialoger med sektorsledningarna inom sektor Utb, ATO samt
KoF. Även dessa dialoger har varit uppskattade och konstruktiva. Några frågor har identifierats för fortsatta
dialog med berörda chefer. Sektorn kommer fortsättningsvis bjuda in till dialog två gånger per år.
En struktur för dialogforum på alla chefsnivåer är beslutad i ledningsgruppen och har genomförts under hösten.
På den nivån finns potential för utveckling då det i vissa fall är svårt att hitta nivå på de som ska föra dialog
eftersom några av sektorns enhetschefer har väldigt många verksamhetsenheter som kunder.
Sektorn har också påbörjat arbetet med förtydligande av den interna sektorsövergripande kommunikationen inte
minst med avseende på framtagen målbild och förankring av den till medarbetarna inom sektorn. Arbete är
påbörjat med att ta fram en övergripande kommunikationsplan för att kartlägga och fastställa i vilka forum beslut
fattas som behöver kommuniceras och utifrån vilka kanaler kommunikationen kan ske.
Exempel på kanal där frågor hanteras dagligen är via servicesupport. Supporten har regelbundna avstämningar
och god samverkan internt med cheferna för att ha snabbhet i ärendehantering och öka kundnöjdheten.

Nämndens mål: Skapa en tydlig struktur där internservice genom dialog möter övriga
sektorer för att öka kommunikation och samarbete gällande de tjänster som levereras.
Under året har dialogmöten genomförts med presidier, sektorsledningsnivå, verksamhetsnivå och på enhetsnivå
med goda resultat. Det har varit tydligt att dessa regelbundna dialoger är ett framgångsrecept för ökad förståelse
för varandras uppdrag och mer strukturerat fånga upp de problem som finns och behöver hanteras.

3.1.2 Framgångsfaktorer: Utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och
ideella krafter
Arbete har pågått i kommunens förvaltningsledning med att hitta former för att samordna insatser mellan
kommunens olika mål och mellan sektorernas insatser för att försöka nå bästa möjliga måluppfyllelse. Sektorn
har utöver detta inget att kommentera utan hänvisar till kommunens övergripande rapport.

3.2 God utbildning för alla (målbild 4)
Agenda 2030
God utbildning för alla

3.2.1 Framgångsfaktorer: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun
Sektorn beskriver sitt arbete inom detta målområde under rubriken ”Hållbara städer”. Arbete har för övrigt
pågått i kommunens förvaltningsledning med att hitta former för att samordna insatser mellan kommunens olika
mål och mellan sektorernas insatser för att försöka nå bästa möjliga måluppfyllelse.
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3.3 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt
(målområde 8)
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Staben har varit involverad i kommunens övergripande arbete gällande sysselsättning för alla.
I augusti genomfördes arbetet med "heltid för alla" inom kosten och de medarbetare som önskade gå upp från
deltid till heltid arbetar nu heltid i kosten. Detta följs upp med både individer och arbetsgrupper för att säkerställa
att samtliga som påverkats av detta upplever att det fungerar så bra som möjligt. Genomförandet har givit
negativa ekonomiska konsekvenser då det är svårt att hitta kombinationstjänster fullt ut som är effektiva
ekonomiskt. Samverkan i frågan om kombinationstjänster sker både inom sektorn och med andra sektorer,
främst utbildning.
Samarbetet med arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och daglig verksamhet har fortlöpt kontinuerligt
under året, dock med viss reservation på grund av Covid-19.

3.3.1 Framgångsfaktorer: Arbeta med innovativ kompetensförsörjning inom
de områden där bristyrken identifieras inom den kommunala
organisationen
Sektorn har genomfört en kompetensförsörjningsanalys under hösten som en del i kommunens arbete med att ta
fram en gemensam kompetensförsörjningsplan.
Planen ska syfta till att säkerställa tillräcklig och rätt kompetens i förhållande till kommunens och sektorernas
uppdrag och mål. Sammanställningen av sektorernas behov pågår och kommer under 2021 falla ut i en samlad
kompetensförsörjningsplan för kommunen. Sektorns analys visade på att det finns ett bristyrke i välutbildade
kockar samt nyckelkompetens i projektledare/byggingenjörer.

Nämndens mål: Möjligheter för samtliga enheter att ta emot praktikanter och feriearbetare.
Sektorns verksamheter har generellt stor vana och erfarenhet av att ta emot praktikanter och där det har varit
möjligt har detta också gjorts under 2020 även om det varit begränsat på grund av Corona.
Enheterna inom lokalvård, verksamhetsservice och kost har tagit emot praktikanter och feriearbetare under
sommarperioden 2020. Målet är att enheterna ska kunna ta emot praktikanter och feriearbetare kontinuerligt.
Drift- och underhållsenheten har under året tagit emot LIA praktikant.
Medarbetare med administrativa uppgifter har på grund av pandemin i viss utsträckning arbetat hemifrån vilket
försvårat mottagande av praktikanter. Dessutom har medarbetare under rehabilitering prioriterats.

3.4 Hållbara städer och samhällen (Målbild 11)
Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen

3.4.1 Framgångsfaktorer: Infrastruktur och lokalförsörjning som möter
nuvarande och framtida behov
Sektor service har genom verksamhet fastighet det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning och
har med fokus på effektivt lokalutnyttjande, hållbart byggande och strategisk förvaltning av befintliga lokaler
ansvaret för anskaffning, förvaltning och avveckling av verksamhetslokaler till kommunens alla sektorer.
Ansvaret har uppfyllts genom en årlig uppdaterad sammanställning av sektorernas långsiktiga behov i en
fastställd lokalförsörjningsplan samt påbörjat utvecklingen av ett mer strukturerat arbetssätt för att underhålla
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befintliga lokaler.
Särskilda mål för året har varit att uppdatera 2017 års fastställda dokument för "lokalplaneringsprocess i Ale
kommun" där bland annat målet är att tydliggöra roller och uppdrag för alla berörda i en
lokalförsörjningsprocess. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart till sommaren 2021.
Vidare har arbetet med att upprätta en långsiktig underhållsplan påbörjats, där första delmoment är att
genomföra en statusinventering av kommunens samtliga lokaler. detta beräknas vara klart under senare delen av
2021.
IT-verksamheten kommer framgent att ha en mer tydlig direkt koppling till detta mål i och med den nya
organisatoriska tillhörigheten. Ett arbete har startats upp under hösten med att kartlägga behovet samt
möjligheterna med smart fastighet som koncept. Under året har representation från IT varit delaktig vid ny- och
ombyggnationer kopplat till behovet av digitala verktyg samt IT-infrastruktur som behövs beroende av vilken
verksamhet som skall bedrivas i lokalen.

Nämndens mål: Ansvara för kommunens lokalförsörjning.
Verksamhet fastighet har under året startat upp ett övergripande utvecklingsarbete för att framgent ha
förutsättningar för att ansvara för kommunens lokalförsörjning på ett mer långsiktigt och hållbart sätt. Ansvar
och mandat har klargjorts och uppdatering av styrdokument har påbörjats. I första hand handlar det om att få en
lokalförsörjningsprocess kartlagd och klar - beräknas vara klar till sommaren 2021, samt en underhållsplan klar
utifrån genomförda statusbedömningar av befintliga fastigheter - beräknas vara klar i december 2021.

3.4.2 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med
och lösa samhällsutmaningar
Nämndens mål: Internservice ska ha ett brett och nära samarbete med externa aktörer
inom branschen för att få kunskap utifrån.
Ett gott exempel på detta har varit sektorns upphandlade entreprenadform, partnering, eller
"samverkansentreprenad" som det också kallas, där beställare och entreprenörer med gemensamma kunskaper
arbetar fram ett koncept utifrån en kommunal vision. Avtalen löper ut under senare delen av 2021 och sektorn
har påbörjat arbetet med att utvärdera och eventuellt förbereda för nya avtal.

3.5 Bekämpa klimatförändringarna (Målbild 13)
Agenda 2030
Bekämpa klimatförändringen
Sektorn och sektorchefen har varit processägare och målansvarig för målet. Tillsammans med processtöd från
utvecklingsavdelningen har en kartläggning och nulägesbeskrivning gjorts.
Arbetet med att minska den interna klimatpåverkan har gått bra på många håll.
Följande redovisning utgår från Ales Energi- och klimatstrategi där fyra fokusområden för klimatarbetet
presenteras: Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och
tjänster samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.
För att nå verklig framgång behöver kommunen arbeta med dessa fyra områden brett inom fyra olika arbetssätt:
Föregångare – hur organisationen arbetar internt, Klimatsmart planering – hur den fysiska miljön skapar
förutsättningar för invånarna, Attraktiva samhällen – att det ska vara lätt att göra rätt, Innovationer – att tänka
nytt, använda nya arbetssätt, tekniker eller metoder.
Utsläppen av växthusgaser inom det geografiska området Ale kommun har varit i princip oförändrade under de
senaste åren och ingen större förändring kan ses. Under hösten har ett arbete med att revidera Energi- och
klimatstrategin gjorts. Det reviderade förslaget ska upp för beslut under början av 2021.
Nedan redovisas de resultat och aktiviteter där sektor service deltagit eller varit drivande på något sätt. Hela
redovisningen på kommunnivå återfinns i den rapport som går till kommunfullmäktige.
Hållbara transporter
Körsträckan med bil per invånare har minskat de senaste två åren som redovisas efter att ha haft en uppgång
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åren innan. Enligt den senaste siffran från 2019 var körsträckan 722 mil/invånare. Förnybara drivmedel står
fortfarande för en liten andel i personbilstrafiken. Elbilar, elhybrider och laddhybrider står för cirka 3,5% av
personbilarna i trafik i kommunen.
Antal mil med privat bil i tjänst har minskat under 2020 med cirka 31% jämfört med 2019 enligt utbetald
milersättning. Antalet möten som sker digitalt har ökat kraftigt under året på grund av pandemin vilket också har
bidragit till att minska resandet. Vid nybyggnation har byggnadernas parkeringar utrustats med laddstolpar för
elfordon.
En ny fordonsorganisation är under uppbyggnad med bland annat målsättningen att minska växthusgasutsläppen
från kommunens fordon. Idag leasar kommunen 130 personbilar och lätta lastbilar varav 33 är rena elbilar.
Samhällsplaneringen kan påverka de konsumtionsbaserade utsläppen genom att bostäder och verksamheter
lokaliseras på platser där det finns bra kollektivtrafik och goda möjligheter till mobilitetslösningar. En
mobilitetsutredning har tagits fram för Nödinge tätort som visar vilka åtgärder som kan minska ohållbart resande.
Upphandling av miljövänliga fordon (mestadels eldrivna) har genomförts. Dock kompletterades denna med en
ny upphandling då vissa av kommunens fordon behöver gå på alternativt bränsle i händelse av längre elbortfall.
Minskad koldioxidbelastning från kommunens bilar kommer att visa sig närmaste åren i takt med att de gamla
bilarna byts mot bilar med eldrift.
Målet för året med avseende på koldioxidbelastningen per kilometer för kommunens fordon var 70 och resultatet
blev 75.
Klimatsmart och hälsosam mat
Kostverksamheten har under 2020 fortsatt sitt arbete med att både minska matsvinnet och minska
klimatpåverkan från den mat som serveras. Under året har matsvinnet minskat ytterligare och är nu 54g per
ätande (jämfört med 66g 2019). Klimatpåverkan för de två alternativrätterna ligger nu på 0,9 respektive 0,3 kg
CO2/portion (jämfört med 1,39 respektive 0,69 då mätningen startades 2017). Menyplanering har gjorts för att
förändra maträtterna med hänsyn till att bli mer klimatsmarta, näringsriktiga, ekonomiskt hållbara och samtidigt
vara omtyckta. Under hösten arrangerades till exempel en streetfood-vecka med syfte att bidra till minskad
klimatpåverkan men också att servera vegetariska alternativ som eleverna ska bli nyfikna på, våga prova och
uppskatta. Detta marknadsfördes genom affischering och artiklar i den lokala tidningen Alekuriren vid två olika
tillfällen.
Kosten har också arbetat med att minska klimatpåverkan genom att köpa ekologiska matvaror. 41 % ekologiska
matvaror har använts i matproduktionen. Målet var 45 % men då intäkterna varit betydligt lägre än budget har
kostverksamheten varit tvungen att hålla nere kostnaderna, vilket medfört att utfallet för det ekologiska har
påverkats.
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
En utredning pågår för att undersöka förutsättningar för att skapa cirkulära möbelflöden inom kommunen.
Inom IT arbetas det utifrån Grön IT som innebär både minskad miljöpåverkan från själva användandet av IThårdvara och minskad miljöpåverkan genom att optimera och även ersätta miljökrävande processer med ITtjänster.
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
I samtliga byggprojekt har hållbart byggande beaktats genom att bland annat bygga energisnåla passivhus
utrustade med solceller. Vid upphandling av nya ramavtal inom hantverkstjänster har miljökrav beaktats.

3.5.1 Framgångsfaktorer: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Sektorn har varit delaktig i projekt avseende cirkulära möbelflöden. Projektet har letts av avdelning strategi och
uppföljning och har under året inte kommit fram till förslag till fortsatt hantering.

Nämndens mål: Internservice kommer bidra till måluppfyllelse genom att driva eller vara
delaktiga i olika projekt som alla syftar till att minska utsläppen.
Nedan redovisas projekt som sektorn deltagit i eller drivit.


Avfallsplan 2030. Målsättning att minska avfallsmängd med 40% per heltidsanställd. Beslutsunderlag är
framtaget.
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Cirkulära möbelflöden. Drivs av avdelning strategi och uppföljning. Målbild är att minska nyinköp och
skapa möjligheter för återbruk och öka användningen av begagnade möbler. Detta bör även leda till
minskat behov av stora transporter till och från kommunen.
Organisering av kommunens gemensamma fordonshantering. Från och med 2021 ansvarar sektorn för
hela kommunens fordonsflotta. Målsättning är att tillsammans med övriga sektorer bland annat skapa
möjligheter att välja bättre alternativ till de fordon vi har idag, samt effektivisera bilresandet. Detta
kommer på sikt bidra till att minska utsläpp av koldioxid.

3.6 Genomförande (Målbild 17)
Agenda 2030
Genomförande och globalt partnerskap

3.6.1 Framgångsfaktorer: Strategi för att behålla, rekrytera och utveckla
chefer och medarbetare
Sektorledningen har varit intakt sedan 1 april. Strategin under året har varit att stärka sektorns chefer och
medarbetare genom dialog, kommunikation om uppdrag, roller, målbild med strategier, och var och ens
sammanhang och ansvar kopplat till sektorn och Ale kommun som helhet.
En kommunikationsplan är framtagen för att förankra och regelbundet följa upp den målbild som beslutades i
augusti och som också är kopplad till kompetensutvecklingsbehov. Ett av de tre prioriterade områdena i
målbilden är "styrning och ledning".
Samtliga chefer inom sektorn har träffats en gång per månad och haft dialog, utbildning m.m för att bland annat
utveckla ledarskapet. Två enhetschefer har deltagit i planeringen av höstens träffar.
Sektorn har också utifrån en kompetensförsörjningsanalys deltagit i kommunens övergripande arbete med att
jobba fram en kompetensförsörjningsplan inkluderat utvecklingen av att vara en attraktiv arbetsgivare.

Nämndens mål: Skapa möjligheter för vidareutveckling och kompetenshöjning. Använda
de interna utbildningskanaler som är upprättade och välfungerande samt skapa
möjligheter för vidareutveckling inom andra roller såväl internt som externt.
På grund av Covid-19 har färre utbildningar totalt inom sektorn hållits än vad som var tänkt. Interna utbildningar
som presenterats har nyttjats. Exempel på dem är "Kommunallag och förvaltning" och "Hantering av
försäkringsärenden".
Under april månad hölls en hygienutbildning för samtliga lokalvårdare för att öka kompetensen gällande
lokalvård i Coronatider. Detta var uppskattat och en bra kompetensutveckling för att skapa trygghet främst för
våra egna medarbetare men även för våra kunder. I övrigt använder lokalvården upphandlade leverantörer och
framförallt städakademin för kontinuerlig vidareutveckling.
Inom kosten har man deltagit i kurser med innehåll såsom livsmedelshygien, specialkost och demenskost, samt
en föreläsning i att "Möta andra och lyfta varandra".
Inom drift- och underhållsenheten genomfördes utbildningsinsatser enskilt och i grupp. Främst var det
utbildning för att bibehålla kompetens som genomfördes till exempel "heta arbeten".
I takt med att aktiviteter ska genomföras utifrån sektorns målbild kommer det också bli tydligt vilka
kompetensutvecklingsbehov som finns.

3.6.2 Framgångsfaktorer: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare
resursanvändning
Ett övergripande utvecklingsarbete har sedan våren pågått inom drift och underhåll och lokalförsörjning med
kartläggning, prioritering och handlingsplan för utvecklingsområden bland annat med underlag från genomförd
NKI (nöjd kundindex)-undersökning.
Omorganisation mellan enhet drift och underhåll och enhet verksamhetsservice har genomförts under hösten.
Detta för att tydliggöra uppdrag, gränsdragningslistor och därmed skapa effektiviseringar.
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För lokalvård och verksamhetsservice, numera vaktmästeri, har ökad samverkan påbörjats där enheterna bland
annat med syfte att hjälpa varandra med att åtgärda enklare delar av dagliga arbeten.
Hela året har sektorn visat prov på väldigt god samarbetsförmåga och lösningsorientering avseende hantering av
covidrelaterade utmaningar. Detta har lett till utvecklad samverkan, bra dialog och framförallt effektiva lösningar
för kommunen.

Nämndens mål: Genomförandet av områdesarbete vilket innebär ett förändrat arbetssätt
för enhet verksamhetsservice och enhet drift och underhåll.
I samband med verksamhet fastighets omorganisation där arbetsuppgifter och personal flyttats från
verksamhetsservice till drift- och underhållsenheten har planering för områdesindelning av personal och
fastigheter genomförts. En del lokalförändringar måste först lösas. Arbetet är påbörjat och förväntas vara helt
klart under början av 2021.

3.6.3 Framgångsfaktorer: Möjliggör medverkan för organisationen och andra
aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Sektorn har haft ett stort antal samarbetspartners som på olika sätt bidragit till att genomföra sektorns uppdrag.
Exempel är entreprenörer inom byggnation, ombyggnation och underhåll.

3.6.4 Framgångsfaktorer: De personliga mötena är viktiga för att
organisationen ska bli trygg och delaktig. En större förståelse och en
ökad känsla av ansvar för helheten. Bättre organisatoriska och
ekonomiska styrmedel för att så sker.
Under året har tydligare struktur för dialog med sektorns kunder har beslutats och dialoger har genomförts på
alla nivåer. Dialogerna har upplevts positivt och har bidragit till ökad kommunikation inte minst med avseende
på att tydliggöra krav och förväntningar som bidragit till ökad förståelse för varandras roller och uppdrag.
En ny verksamhetsorganisation inom sektorn beslutades under hösten och därmed blev det också klart var IT
placerades (under verksamhet fastighet) utifrån beslut i Kommunfullmäktige att IT skulle till sektor service 1
oktober. Förhoppningen är att sektorn nu har en stabil organisation också utifrån möjligheten att fler
verksamheter eventuellt kommer flyttas till servicenämnden framgent. Under året har också uppdraget att
hantera kommunens fordon tagits emot i sektorn. Planeringsarbete har pågått under hösten för att fullt ut
ansvara för driften under 2021.
Det finns behov av att sätta organisationen och få ordning på de viktigaste processerna innan eventuellt nytt
mottagande av verksamhet ska ske.

Nämndens mål: Fortsatt arbete med att skapa en sammanhållen sektor där känsla av
sammanhang och helhetssyn präglar medarbetare och chefer.
Under hösten beslutades om en målbild för hela sektorn med tillhörande aktiviteter för att nå målen. Planeringen
av en regelbunden kommunikation av målbilden samt status i arbetet med prioriterade delmål ska förbättra
förståelsen för sektorns utveckling i förhållande till kommunen.
Eftersom målbilden beslutades under hösten finns det inga större effekter av det att redovisa. Arbetet ska
förhoppningsvis framöver bidra till ökad känsla av sammanhang samt större tydlighet och insikt i hur
medarbetare och chefer inom sektorn ska bidra till utvecklingen och därmed också ökad måluppfyllelse för
övriga sektorer.

3.7 Analys och förslag för framtiden
Övergripande för sektorn är det en hög måluppfyllelse i flera mål, trots den situation som varit med anledning av
pandemin. Man kan också se att det finns en medveten ekonomisk disciplin hos ekonomiskt ansvariga.
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Prognoserna har varit stabila under året och efter beslutade generella sparåtgärder under hösten förbättrades
slutresultatet avsevärt i relation till prognoserna.
Sektorn lider för övrigt brist på anpassade styrdokument, rutiner och processer. Dessutom har det funnits ett
antal vakanser under lång tid bland chefer och nyckelpersoner. Nu finns det förhoppningsvis en stabilitet som
ger förutsättning att mer och mer bygga fungerande interna och externa rutiner och processer. I den framtagna
målbilden med tillhörande aktiviteter är områdena kultur, processer/dokumenthantering samt styrning och
ledning prioriterade.
Att fortsätta använda digitala möten som ett alternativ bland annat för minska resande kommer att ha ett fokus
under 2021, utöver det som pandemin styr.
Stab
Stabens verksamhet är nu stabil. Följande frågor är under utveckling:
- Prioritera resurser till de utvecklingsprojekt som ska påbörjas i början av 2021 bland annat med fokus på
fordonshantering och avfallsprojekt.
- Se över administrativa resurser och möjlighet till effektiviseringar när eventuellt andra verksamheter flyttas till
sektorn och därmed också se över den övertalighet som råder.
- Se över systemstöd och verksamhet fastighets kommande val av system då mycket i nuläget är integrerat i ett
och samma system.
- Fortsätta arbeta med effektiva arbetssätt där sårbarheten minskar och uppdrag fullföljs.
- Arbeta med stöttning gentemot sektorledning och pågående/nya utvecklingsprojekt, till exempel processer och
vår kultur inom målbildsarbetet.
Fastighet övergripande
Fastighets övergripande mål har varit att skapa tydliga strukturer och systematiska arbetssätt inom den egna
verksamheten, i samverkan med andra sektorer och andra samverkanspartners och det arbetet måste fortsätta.
Viktigt är också att fortsätta utveckla det kommunövergripande samarbetet, exempelvis med mark och
exploatering och planavdelningen, som krävs för att tillgodose kommunens verksamheter med ändamålsenliga
lokaler. Det finns också behov av att klargöra vilka förväntningar som ställs på verksamheten och på så sätt också
ha strategier för hur förväntningarna kan uppfyllas.
Drift och underhåll
Ett utvecklingsarbete mot en optimal förvaltning av kommunens lokaler har påbörjats men mycket arbete
kvarstår. Dels skall styrdokument som tekniska anvisningar uppdateras, underhållsplan färdigställas och rutiner
för systematisk tillsyn och skötsel arbetas in. Målet är att flertalet av dessa utvecklingspunkter kan färdigställas
och realiseras under 2021.
Lokalförsörjning
Stort fokus har varit på att skapa stabilitet i arbetsgruppen och uppdatera styrdokument såsom
lokalförsörjningsprocess och projektprocess, ett arbete som beräknas vara klart till sommaren 2021. Genom
anställningen av lokalstrateg och ny projektledare har kompetensen breddats och detta skapar tillsammans med
rekryteringen av lokalförsörjningschef, som börjar i april 2021, goda förutsättningar att ansvara för kommunens
lokalförsörjning tillsammans med ökad och tydligare samverkan med övriga sektorer.
Bristen på byggbar mark kvarstår, vilket i nuläget begränsar möjligheter att fullt ut tillgodose kommunens
verksamheter med långsiktiga lösningar utifrån deras lokalbehov.
IT
Från 1/10 välkomnades IT till sektorn. Analyser av den verksamheten och därmed bland annat se vilka
kopplingar och eventuella effektiviseringsvinster som kan göras i relation till övrig verksamhet inom sektorn är
en viktig fråga för 2021.
Verksamhetsservice
Verksamhetsservice har under året genomfört en effektiviserande omorganisation tillsammans med enheten drift
och underhåll. På grund av Corona har genomförandet av omorganisationen tagit längre tid än planerat.
Fordonsorganisationen ska sjösättas under början av 2021 och är en pusselbit i alla effektiviserande
personalförändringar. Medarbetare har placerats i andra roller vilket minimerat övertalighet.
I dialog med sektor kultur och fritid har beslut fattats om att föra över verksamhetsansvar för de delar sektorn
tidigare köpt från sektor service, då detta blir mer effektivt. Det innebär i praktiken att tre medarbetare planeras
föras över från service till kultur och fritid. Den överföringen ska ske i början av 2021.
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Enheten har under en längre period haft tf. enhetschefslösningar och en ny chef är på plats från och med den 1
december, vilket skapar större stabilitet. Från och med 2021 kommer enheten heta vaktmästeri och fordon.
2021 handlar mycket om att sätta organisationen och reda ut ansvar, roller m.m.
Kontorsservice
En påtaglig del av kontorsservice uppdrag har utförs ofinansierat eller underfinansierat.
Sektorn har avslutat kontorsservice uppdrag under hösten. Externt upphandlade leverantörer hanterar numera
kontorsmaterial och tryckeri. Postgång och hantering sköts 2021 som tidigare med finansiering via
kommunbidrag.
Lokalvård
Lokalvård har under flera år arbetat för att skapa tydliga rutiner, schemaläggning och god planering vilket har
resulterat i en jämn och hög nivå på lokalvården i hela kommunen samt för medarbetarna inom enheterna. En
systematisk lokalvårdsutbildning har varit obligatorisk för samtliga medarbetare sedan 2014 vilket lett till god
kompetens. Under året har flera medarbetare certifierats om för att bibehålla god kompetens och utveckla nya
metoder.
Målbild framåt är att fortsätta det proaktiva arbetet, bibehålla goda relationer och nöjda kunder samt arbeta med
på förhand framtagna prioriterade områden. Under året har det bland annat handlat om systematisk golvvård och
lokalvård i pandemi.
Kost
Arbetet i kosten med att optimera bemanningen på bästa sätt i de olika köken i och med heltid som norm samt
att få grupperna att samarbeta och hjälpa varandra har genomförts och behöver utvecklas. Sektorn har inte fullt
ut kunnat hantera heltid kostnadsneutralt.
Återtag av bemanningsenhetens ansvar kring timvikarier och fastanställda poolkockar har fungerat väl även
under rådande omständigheter.
För övrigt har året kretsat mycket kring Covid-19. Enhetscheferna har försökt finnas tillgängliga och stötta
medarbetarna på bästa sätt. Minskade beställningar har gett negativa konsekvenser för ekonomin.
Under 2021 är de ekonomiska förutsättningarna stabilare då verksamheten kommer att finansieras via
kommunbidrag. Uppföljning under året blir viktig för att säkerställa att kommunbidraget är rätt beräknat utifrån
de behov som finns. Fortsatt arbete med att sänka klimatpåverkan av den mat som köps in och serveras kommer
ske samt minskat matsvinn.
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4 Basverksamhet
4.1 Uppföljning av basverksamhet
Stab
Under första delen av 2020 har delar av stabens normala uppgifter legat på is, till exempel förvaltningsmodell IT
och Ale 360. Däremot har viss utveckling av fastighetssystem och gemensamt ärendehanteringssystem kunnat
fortlöpa, till viss grad. Stora delar av året har präglats av pandemi och utmanat enheten då hemarbete har
prioriterats. Nya vägar för kommunikation och sammanhållning har skapats. Prioritering av servicesupport och
fakturahantering har varit nödvändig på grund av sjukskrivningar.
Drift och underhåll
Under året har arbetet med att dela upp förvaltningen av lokaler påbörjats med resultatet att vi nu arbetar utifrån
tre områdeskontor och arbetet kommer att fortsätta under 2021 med att bland annat systematisera tillsyn och
skötsel. Statusbesiktningar av våra fastigheter som skall utgöra underlag till en övergripande underhållsplan
påbörjades i slutet av året och målet är en färdig underhållsplan före 2021 års utgång. Ny chef har rekryterats till
enheten, då nuvarande valt att gå vidare till tjänst i annan kommun, och börjar sin tjänst under januari månad
2021.
Lokalförsörjning
Lokalförsörjningsenhetens uppdrag är att övergripande ansvara för kommunens lokalförsörjning. I ansvaret
ligger att årligen revidera kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan tillsammans med övriga sektorer. En
betydande del i uppdraget är även att ansvara för ny- om- och tillbyggnadsprojekt av lokaler från tidiga skeden till
färdigställd lokal samt administrativ förvaltning av egna och inhyrda lokaler.
Under året har bland annat lokalförsörjningsplanen för 2021-2030 samt 2022-2031 färdigställts. Nya förskolor i
Älvängen och Nol samt ombyggnation av Da Vinci/Ale kulturrum har färdigställts. Byggnationen av Jennylunds
ridanläggning har återstartat med slutbesiktning under december och januari. Under augusti månad startades
nyproduktion av Lövängens förskola i Nödinge samt LSS-boende i Skepplanda. Skolområdesutredningar för
Skepplanda-Älvängen färdigställdes tidig sommar och skolområdesutredningar för Surte-Bohus har påbörjats.
Därtill har rapport om placering av ny skola F6 Nol-Alafors färdigställs och behandlats politiskt under hösten.
Dialog och förhandlingar har fortsatt med nya och befintliga externa hyresvärdar för att främst tillgodose ATOs
behov av lokaler.
Verksamhetsservice
Enheten har under flera år redovisat ett större ekonomiskt underskott och en djupanalys genomfördes under
vintern 2019-2020 som resulterade i en större omorganisation under 2020. Under 2020 prognostiserades ett
underskott på 3,5 Mkr för enheten. Resultatet blev bättre än väntat och landade på ett underskott på ca 3 Mkr.
Stora delar av det förändringsarbete som genomförts under hösten rör minskning av personal, något som
kommer synas i budget och resultat först 2021.
2021 byter enheten namn till vaktmästeri och fordon.
Lokalvård
Hygienutbildningar för all personal i lokalvården, riktad mot Covid-19, har genomförts.
Lokalvården utökade med en poolbil från april för att hantera hög korttidsfrånvaro och fler tilläggstjänster.
Påbörjat arbetet med kontinuerlig golvvård på våra skolor och förskolor. Golvvårdsutbildning med extern
utbildare har genomförts.
Rekrytering av ny samordnare ,område gul, pågick under sommaren, tjänsten tillsattes den 1 september.
Sex feriearbetare har tagits emot under sommaren.
På grund av pandemin och att lokaler/verksamheter stängts eller har haft minskad aktivitet har tillfälliga
arbetsplatsbyten varit en naturlig del av vardagen för lokalvårdarna i större utsträckning än vanligt.
Arbetet med att sänka kemförbrukningen har pågått sedan ett par år tillbaka och det är nu en markant skillnad i
inköp av kemprodukter.
Datorer har under året bytts ut mot en personlig läsplatta bland annat för att göra det enkelt för lokalvårdarna att
under dagen hålla sig uppdaterad via mail.
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Kost
Verksamhet kost serverar måltider till kommunala skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun. I
verksamheten ingår 37 kök och ett nittiotal medarbetare.
Verksamheten har jobbat med att servera välkomponerade, näringsriktiga, säkra och hållbara måltider som
tillagas och serveras med stolthet, omtanke och lust. Råden från Livsmedelsverkets har följts.
Kostens ledningsgrupp har arbetat utifrån ett årshjul för vad och när saker skall tas upp på arbetsplatsträffar.
Detta för att säkerställa att samtliga får så lika information som möjligt samtidigt.
Under 2020 har stort fokus legat på att hantera Covid-19 med allt vad det inneburit bland annat med att minska
trängsel och köer i matsalar och att ha digitala möten och avstämningar.
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5 Ekonomisk analys
5.1 Analys och förslag för framtiden
Analys
Sektorn övergripande
Förutsättningarna inför 2020 var minst sagt utmanande med effektiviseringskrav samt ofinansierade
kostnadsposter som behövde lösas under året för att den negativa avvikelsen gentemot budget inte skulle
eskalera. Vissa av de framtagna åtgärderna kunde inte genomföras med helårseffekt vilket medfört att
effektiviseringskravet inte kunnat uppfyllas i sin helhet vilket framkommit i samtliga prognoser under året. Under
året har dialog förts med berörda sektorer kring verksamhetsförändringar, förslag till kostnadsminskningar samt
förändringar i tjänsteutbudet för att inför 2021 möjliggöra en budget i balans.
Året har till stor del präglats av Covid-19 samt effekterna som pandemin har skapat. Det har i många avseenden
varit ansträngt i verksamheterna med snabba omställningar samt svårigheter att ersätta personal på ett säkert sätt.
Ekonomiskt så har pandemin medfört statliga ersättningar för sjuklönekostnader vilket haft en positiv inverkan
på resultatet och sektorn har även fått ersättning för stora delar av de merkostnader av förbrukningsmaterial som
uppstått på grund av Covid-19.
Sektorchef
Sektorchef hade redan vid årets start ofinansierade kostnadsposter på ca 800 tkr och när året summeras är
resultatet nästan motsvarande dessa förutsättningar med en liten negativ försämring då några av årets absolut
sista kostnader togs här istället för att fördelas ut på de olika verksamheterna inom sektorn.
Staben
Staben hade vid året början ofinansierade kostnadsposter på cirka 200 tkr med anledning av personalförändringar
inom organisationen. En viss återhämtning har dock skett under året och resultatet är vid bokslutet halverat
jämfört förutsättningarna vid årets början. Viss övertalighet finns på enheten som på grund av sjukskrivningar
inte kunnat hanterats under året. Frågan aktualiseras därmed återigen under 2021.
IT
I oktober togs beslut om att IT-verksamheten skulle flyttas från kommunstyrelsen till sektor service i sin helhet.
IT-enheten bidrar med att förbättra sektorns resultat och avvikelsen är till stor del pandemirelaterad då
konsulttjänster samt kurs- och konferens inte nyttjats i den utsträckning som det var tänkt.
Internhyran
Internhyran har ett antal kostnadsneutrala poster men några poster är dock svåra att förutse vilket fått en
resultatpåverkande effekt. Tomställda lokaler är en del i denna kategori och det är också denna post som orsakar
den största avvikelsen för internhyran med en negativ avvikelse på ca 1 300 tkr. Med återhållsamhet kring inköp
samt tillsättning av personal i samband med pensionsavgång, minskade konsulttjänster samt ökad uthyrning i
slutet av året har resultat ändå förbättrats jämfört med prognoserna under året.
Vaktmästeriet
Mot bakgrund av 2019 års resultat med ett underskott på drygt 3 000 tkr som ingångsvärde så var utgångsläget
svårbemästrat. Under hösten har verksamhetsförändringar genomförts för att komma tillrätta med de
ekonomiska utmaningarna som verksamheten stod inför. Pandemin satte dock käppar i hjulet för de tänkta
ekonomiska effekter som förändringen skulle medföra då övertalighetsprocesser inte kunnat genomföras som
planerat. Fyra medarbetare har under året flyttats över till drift och underhåll vilket reglerats ekonomiskt mellan
verksamhetsområdena och har därför inte förändrat resultatet i positiv utsträckning. Inför 2021 har merparten av
verksamhetsförändringarna genomförts i sin helhet och förutsättningarna för att ha en budget i balans har
förbättrats markant.
Kontorsservice
Kontorsservice har avvecklats i slutet av 2020. Prognosen var länge negativ men med ett budgettillskott för
uppstart av fordonsverksamheten så lyckades verksamheten nå en budget i balans. Fordonsverksamheten startar i
sin helhet i början av 2021 och kommer ingå i enheten vaktmästeri och fordon.
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Lokalvården
Pandemin har medfört en ökad belastning och en ökad efterfrågan på enhetens tjänster för att minska riskerna
för smitta. Den ökade beställningen medför också ökade kostnader men i kombination med den statliga
ersättningen för sjuklöner har lokalvården ändå lyckats nå ett positivt resultat.
Kosten
Kosten har haft rejäla utmaningar under året. Kravet på heltidsanställningar har gjort det svårt att anpassa
personalkostnaderna efter rådande omständigheter och de svängningar i beställningar som varit under året.
Pandemin har medfört att beställningarna minskat i perioder vilket endast gått att anpassa utifrån minskad
livsmedelsåtgång och förändrade val av råvaror medan personalkostnaderna inte gått att påverka på så kort sikt.
En lite för optimistisk uppskattning av antalet närvarande elever under sommarlovet från grundskolan gjorde att
intäkterna överskattades för den perioden. Kosten har succesivt under hösten lyckats anpassa kostnaderna efter
detta och i kombination med den statliga ersättningen för sjuklönekostnaderna lyckades man trots alla
utmaningar nå en budget i balans. Förutsättningarna för en budget i balans är goda inför 2021, då det blir ett mer
stabilt läge utifrån att verksamheten ska bedrivas med ett årligt kommunbidrag.
Bemanningen
Bemanningsenheten hade verksamhet under årets sex första månader för att sedan avvecklas. Det fanns länge en
farhåga att omställning av personal skulle medföra extra kostnader men med facit i hand så har avvecklingen fallit
väl ut och dessutom bidragit till ett förbättrat resultat för sektorn.

5.1.1 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning
Resulträkning
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse Budget

373 643

367 216

-6 427

-385

-420

-35

5 Personalkostnader

-110 262

-109 053

1 208

Övriga verksamhetskostnader

-275 406

-280 212

-4 806

-12 409

-22 469

-10 059

3 Intäkter
4 Material/Bidrag/Köpt vht

Alla Konton

Nettokostnad per verksamhet
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Årsavvikelse 2019

6 485

-917

-7 402

485

Tkr
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN
Sektorchef
Staben
IT
Internhyran

-125

-222

-97

-61

-18 000

-17 518

482

-1008

-770

-1 697

-927

-241

-2 994

-2 994

-3034

38

38

-1402

285

285

-142

Vaktmästeri
Kontorsservice
Lokalvård
Kost

-18

-18

-94

Bemanningsenhet

574

574

964

-22 469

-10 059

-4532

NETTOKOSTNADER
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Investeringar
Investeringsanalys
Av beviljat investeringsutrymme om 210 Mkr har 165 Mkr förbrukats under året. Några av de viktigaste skälen
till de större avvikelserna är:
- något senarelagd produktionsstart än planerat för Lövängens förskola och LSS-boendet i Skepplanda och för
båda dessa kommer kostnaderna istället att falla ut under 2021.
- slutkostnader för Nolbäckens förskola i Nol som infaller i början av 2021.
För Jennylunds investering går projektet enligt plan efter återstart och kvarstående investeringsmedel avser
främst omklädningsrummen och för detta arbete är planen att genomföra förstudie och projektering under 2021
och genomförande under 2022.
Kvarstående investeringsutrymme enligt tidigare genomförd kostutredning kommer under våren att föreslås tas
bort då de avser en större investering i inhyrda lokaler där sektorn bedömer att det ej är ekonomiskt försvarbart
att genomföra investeringen. Övrigt kvarstående enligt kostutredningen avser lokaler som troligtvis kommer att
ersättas av nya alternativt ombyggda och då investeringen för tillagningskök kommer att finnas med i respektive
totala projektbudget.

Investeringar, detaljerad
Investeringar
Utfall perioden
6028 Säkerhets.föreb. åtgärder

Budget perioden

Årsavvikelse

6 740

6 366

-374

1 070

1 180

110

93 241

113 133

19 892

6309 Myndighetskrav

728

500

-228

6312 Energibesparande åtgärder

116

500

384

1 131

1 800

669

2

195

193

11 946

15 700

3 754

173

500

327

6363 Fastighetsunderhåll

9 840

10 000

160

6377 Pigegårdsvägen 1

5 714

6 260

546

1 500

1 500

600

59

6069 GC vid Surteskolan
6096 Upprustning skolgårdar
6300 Fastighet årsanslag
6304 Ny ombyggn skolor o fskl

6314 Ombyggn ventilation sk/fs
6319 IFO-huset
6320 Nytt boende funkt neds
6338 Lokalanpassn Börjessons
6344 Lokal till Översiktsplan
6359 Kommunens hus

4

6378 6 lägenheter i gruppbosta
6382 Upprustning idrottsanl
6389 Arb.miljöåtg skolor,fskl

541

-4

198

300

102

1 467

3 000

1 533

500

500

13 937

17 877

3 940

6411 Investering förskola

318

500

182

6413 Inv maskinpark kök skola

282

500

218

6414 Åtgärder kostutredning

1 469

2 500

1 031

6415 Inventarier kök (utensi)

307

500

193

6421 Ombyggnad Hardesjö

867

6390 Mindre anpassningar skolo
6395 Daglig verksamhet
6401 Jennylunds ridanläggning

-867

6431 Ersättning Byvägens fsk

700

700

6432 Förskola 2 Nödinge

700

700

6433 F-6 skola utbyggn 2 Nödin

500

500

6434 F-6 skola utbyggn 1 Nödin

700

700
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6435 Förskola 1 Nödinge
6436 Förskola, Norra Nol

700

700

500

500

6437 Nolängens förskola

581

971

390

6438 F-6 skola Nol/Alafors

227

1 397

1 170

700

700

6439 Ny förskola Surte
6441 Surteskolan

74

500

426

6442 Bohusskolan

74

500

426

201

1 500

1 299

1 500

1 500

1 000

828

700

700

6443 Utredn skolomr Älvängen
6444 Ersättn Hövägens fsk
6445 Utredn skolomr Skepplanda

172

6446 Ny förskola 1 Älvängen
6461 LSS-Danska vägen Surte
6462 LSS-Folketshusv Nol
7000 IT-investeringar
7152 Reinvest anslag Internser
Summa
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-1 803

258

-258

12 172

11 800

-372

305

1 000

695

165 958

209 279

43 321
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6 Personalanalys
6.1 Kommunens anställda
6.1.1 Antal anställda
Antal anställda

2020-12-31

Antal tillsvidareanställda,

2019-12-31

Skillnad

211

218

-7

-varav kvinnor i %

74,9

75,7

-0,8

-varav män i %

25,1

24,3

0,8

Antal heltidsanställda

197

195

2

Antal deltidsanställda

14

23

-9

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)

8

22

-14

61 491

186 296

-124 805

-varav kvinnor

11 506

147 412

-135 906

-varav män

49 985

38 884

11 101

228,26

242,12

-13,86

31,06

94,44

-63,38

259,32

336,56

-77,24

Antal arbetade timmar (timanställda)

Årsarbetare
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

Sektorn har under året jobbat med att effektivisera i verksamheten, vilket ses i minskat antal tillsvidareanställda per den 31/12. Det är framförallt nedläggning av
bemanningsenheten samt effekter av verksamhetsförändringen mellan vaktmästeri och drift och underhåll. Redovisade deltidsanställda har än så länge tackat nej till erbjudande om
heltidsanställning.

6.2 Sjukfrånvaro
Hela 2020 präglas av hög sjukfrånvaro, många har varit hemma med bland annat förkylningssymtom och därmed
följt folkhälsomyndighetens råd med anledning av rådande pandemi. Detta har bidragit till en avsevärt ökad
korttidsfrånvaro.
Sektorns chefer har under året utvecklat arbetet med att följa upp långtidssjukskrivna medarbetare och arbeta
med rehabilitering. Då det under året har rekryterats ett antal nya chefer behöver arbetet fortsätta utvecklas under
2021 tillsammans med nyrekryterad HR-specialist.
Totalt sett är det svårt att göra någon analys av sjukfrånvaron med anledning av pandemin.

6.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2020-12-31

2019-12-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

10,1

8,3

1,8

Sjukfrånvaro, kvinnor

11,4

9,4

2,0

Sjukfrånvaro, män

6,4

4,9

1,5

Ålder - 29 år

10,6

6,6

4,0

Ålder 30 - 49 år

10,1

7,7

2,4

Ålder 50 -

10,1

8,9

1,2

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

4,6

3,2

1,4

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

1,5

1,3

0,2

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

4,0

3,8

0,2
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6.3 Personalanalys och förslag för framtiden
Sektorn har haft en hög personalomsättning bland chefer under året och genomgått stora organisations- och
verksamhetsförändringar. Flera nya enhetschefer, ny verksamhetschef och ny sektorchef har rekryterats. Det
finns behov av gemensam chefsutveckling där en del är att utveckla det forum där samtliga chefer möts
regelbundet och där bland annat HR ges möjlighet att ta upp HR-specifika frågor inom olika ämnesområden för
att trygga cheferna. Känslan inför 2021 är att det finns en stabilitet och framtidstro bland cheferna. En beslutad
målbild kommer ligga till grund för den gemensamma verksamhetsutveckling som tidigare efterfrågats.
Staben
En fortsatt översyn av de administrativa tjänsterna inom sektorn kommer genomföras under 2021 för att se om
det finns möjlighet till ytterligare effektiviseringar.
Möjligheter för samverkan med IT ses också över då båda enheterna har en supportfunktion.
Lokalförsörjningsenheten (fd. projekt och underhåll)
Personalsituationen är för närvarande stabil. Ny lokalförsörjningschef börjar 1 april 2021 och det finns behov av
att bevaka projektledarbehov.
Drift och underhåll (fd. Teknisk förvaltning)
Arbetsbelastningen för personalen ökar på grund av besparingskrav 2020 och 2021. Sektorn har inom enheten ej
återanställt efter en medarbetare som slutat samtidigt som den förvaltade ytan ökar med 3000 kvadratmeter från
2020 till 2021. Detta kommer utifrån arbetsmiljökonsekvenser att följas under året.
Lokalvård
Ett antal vakanser behöver tillsättas under 2021 för att klara beställda uppdrag.
Vaktmästeri och fordon
Enheten genomgick under 2020 stora förändringar både sett till enhetens innehåll men även personellt. Fem
medarbetare har hanterats i den övertalighet enheten stod inför i början av året. Fullständig effekt ses under
kvartal 1 2021.
Införandet av ny fordonsorganisation ledde till förflyttning av medarbetare inom enheten men kommer också
medföra ett ökat internt samarbete med avseende på alla som tidigare hanterat fordon.
I december började en nyrekryterad enhetschef.
Kosten
Från och med 1 april tog kostverksamheten hand om vikarietillsättning och poolkockar. Detta medförde fler
medarbetare för kostverksamheten, då de fastanställda poolkockarna tidigare legat under bemanningsenheten.
Förändringen har fungerat bra.
Från och med 2020 har kostverksamheten gått från fyra till tre områden vilket medfört större områden per chef.
Två enhetschefer har sagt upp sig och två nya har anställts.
De medarbetare som valt att gå upp till heltid har påbörjat den nya tjänstgöringen från 1 augusti. Utmaningen har
legat och ligger i att bemanna verksamheten när och där behov finns och tänka nytt för att få det att fungera så
bra som möjligt utan ökade kostnader. Det har sektorn inte lycktas med full ut. Under 2021 kommer fortsatt
arbete ske med att optimera de resurser som finns och skapa en hållbar arbetsmiljö och arbetsbelastning för
samtliga medarbetare.
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7 Uppdrag från 2019
7.1 Uppdrag från 2019
7.1.1 Möjligheten att införa Smart Bildelning, eller liknande system, ska
utredas.
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Organisering av gemensam fordonshantering har pågått under hösten och verksamheten sätter igång i början av
2021. I den organiseringen hanteras också kravprofil för att handla upp ett system för smart bildelning.

7.1.2 Titta på ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av att ändra
kraven vid byggnation till att motsvara Breeam och/eller Leed.
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Uppdraget är ej påbörjat men utvärdering avseende byggstandard-nivå samt ekonomiska konsekvenser av olika
nivåer pågår. Idag bygger kommunen dessutom enligt "passiv hus "-standard samt standarden "miljöbyggnad
silver".
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-01

KF § 50

Dnr KS.2020.428

Val av ny 2:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte efter Åke Johansson (L)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny 2:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om en ny 2:e vice ordförande i presidiet
för ortsutvecklingsmöten i Surte efter Åke Johansson (L).
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att val av ny 2:e vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 6 2021-01-25
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
För kännedom

Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

KF § 6

Dnr KS.2020.428

Val av ny 2:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte efter Åke Johansson (L)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny 2:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om en ny 2:e vice ordförande i presidiet
för ortsutvecklingsmöten i Surte efter Åke Johansson (L).
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att val av ny 2:e vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Från: Erik Bergman <erik.bergman@ale.se>
Skickat: den 16 mars 2021 12:05
Till: FN-KS <kommunstyrelsen@ale.se>
Kopia: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: VB: Avsägelse demokratiberedningen

Vänliga hälsningar
Erik Bergman
Kanslichef
_______________________

Kansli- och säkerhetsavdelningen
Sektor kommunstyrelsen
449 80 Alafors
Telefon: 0303-70 35 38, mobil: 0732-52 52 71
E-post: erik.bergman@ale.se
Besöksadress: Ale Torg 7, 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: Henrik Fogelklou <henrik.fogelklou@ale.se>
Skickat: den 16 mars 2021 11:59
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>; Erik Bergman <erik.bergman@ale.se>
Ämne: Avsägelse demokratiberedningen
Hej,
Avsäger mig mitt uppdrag i demokratiberedningen (verkar som det inte gått igenom tidigare?)
Med vänlig hälsning
Henrik Fogelklou (M)
Ordförande SBN, ledamot KS, och KF

Ale kommun
0303-703265
0702-053006

-----Ursprungligt meddelande----Från: benny_100@telia.com <benny_100@telia.com>
Skickat: den 5 mars 2021 10:11
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>; robert.jansson@sd.se
Ämne:
Hej, jag önskar bli entledigad från mint tjänst som ersättare i kommunfullmäktige på
grund av planer på flytt till annan kommun

Med vänlig hälsning Benny liu

Från: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Skickat: den 11 mars 2021 15:30
Till: Anna Rasmussen <anna.rasmussen@ale.se>
Ämne: VB: Utträde Alebyggen

Från: Ingemar Sörqvist <ingemar.sorquist@gmail.com>
Skickat: den 11 mars 2021 15:26
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Utträde Alebyggen
Hej amra jag avgår från alebyggen som ledamot från och med idag mvh ingemar sörqvist
Hämta Outlook för Android

Skepplanda 2021-03-14

Till Kommunfullmäktige
Här med avsäger jag mig uppdraget som ersättare i Valnämnden.
Med vänliga hälsningar
Ingeli Bengtsson KD

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 48

Dnr KS-EKO.2021.53

Årsredovisning Ale kommun och dess bolag 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Årsredovisning 2020 för kommunen och dess bolag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller
underskott ska överföras till nämnderna 2021.
Sammanfattning
År 2020 har under 10 av årets månader präglats av konsekvenserna av
Coronapandemin. I första linjen har kommunens äldreomsorg,
funktionsstödsverksamheter och hälso- och sjukvård arbetat med att ställa om
för att mota och begränsa smitta samt i förekommande vårda smittade. Skolan
har i omgångar bedrivits på distans och kultur- och fritidsaktiviteter har ställt
om och in. Under våren tog arbetet med att säkra tillgången till material och
personlig skyddsutrustning stort utrymme. Tack vare engagemang i
föreningsliv och näringsliv klarade Ale en internationellt svår situation med
bravur.
Arbetet de med strategiska målen är i stort i fas men har påverkats av
pandemin. Verksamheten över lag har behövt ställa om till helt nya
förutsättningar och året präglas av ständiga omprioriteringar. Kommunen har
som arbetsgivare haft flera medarbetare som arbetat på distans för att bidra till
minskad samhällsspridning. Under perioder har sjukfrånvaron varit hög men
verksamheten har i stort kunnat bedrivas utan större inskränkningar. Det
ekonomiska läget har påverkats av pandemirelaterade statsbidrag samt
omställd verksamhet vilket totalt innebär ett större positivt resultat i relation till
budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-26
Årsredovisning för Ale kommun och dess bolag 2020
Affärsverksamheten 2020
Exploateringsområde Lärkås/Kiellers damm
Exploateringsområde Östans
Beslutet skickas till
För kännedom

Samtliga nämnder
Ekonomichef
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-EKO.2021.53
Datum: 2021-01-26
Ekonomichef Ken Gunnesson
Kommunstyrelsen

Årsredovisning Ale kommun och dess bolag 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning
2020 för kommunen och dess bolag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska
överföras till nämnderna 2021.
Sammanfattning
År 2020 har under 10 av årets månader präglats av konsekvenserna av Coronapandemin. I
första linjen har kommunens äldreomsorg, funktionsstödsverksamheter och hälso- och
sjukvård arbetat med att ställa om för att mota och begränsa smitta samt i förekommande
vårda smittade. Skolan har i omgångar bedrivits på distans och kultur- och fritidsaktiviteter
har ställt om och in. Under våren tog arbetet med att säkra tillgången till material och
personlig skyddsutrustning stort utrymme. Tack vare engagemang i föreningsliv och
näringsliv klarade Ale en internationellt svår situation med bravur.
Arbetet de med strategiska målen är i stort i fas men har påverkats av pandemin.
Verksamheten över lag har behövt ställa om till helt nya förutsättningar och året präglas av
ständiga omprioriteringar. Kommunen har som arbetsgivare haft flera medarbetare som
arbetat på distans för att bidra till minskad samhällsspridning. Under perioder har
sjukfrånvaron varit hög men verksamheten har i stort kunnat bedrivas utan större
inskränkningar. Det ekonomiska läget har påverkats av pandemirelaterade statsbidrag samt
omställd verksamhet vilket totalt innebär ett större positivt resultat i relation till budget.

Maria Reinholdsson

Ken Gunnesson

Kommunchef

Ekonomichef
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SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
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E-post
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-26
Årsredovisning för Ale kommun och dess bolag 2020
Affärsverksamheten 2020
Exploateringsområde Lärkås/Kiellers damm
Exploateringsområde Östans

Beslutet skickas till:
För kännedom:

Samtliga nämnder
Ekonomichef
Redovisningschef
Ärendet
I Årsredovisning 2020 finns förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av KF:s mål och uppdrag i Verksamhetsplan 2020,
personal- och social-och ekologisk hållbarhetsredovisning samt nämndernas kortfattade
beskrivningar av verksamheten under året.
Ekonomisk bedömning
Kommunen redovisade ett resultat på 125,6 Mkr, vilket är 30,6 Mkr bättre än föregående års
resultat på 95,0 Mkr och 49,6 Mkr bättre än budgeten på 76,0 Mkr.
Den positiva utvecklingen jämfört med föregående år och budget beror till stor del på de extra
statliga bidrag som kommunen erhållit, dels med anledning av Covid-19, dels för att stärka
välfärden. Kommunen har inte haft extra kostnader eller minskade skatteintäkter i
motsvarande grad. Kommunen har fått full ersättning för sjuklönekostnader för månaderna
april-juli samt del av sjuklönekostnaden för resterande månader, kostnader som delvis hade
uppstått även under ett vanligt år. Vidare leder även förändrad redovisningsprincip av
gatukostnadsersättningar till att årets intäkter ökat.
Nämnderna visar i allmänhet en god budgetföljsamhet. Utfallet inom kultur- och
fritidsnämnden hamnar på budget (+ 0,1 Mkr). Resterande nämnder, med undantag av sektor
service som gör ett underskott med - 10,1 Mkr, visar ett starkt positivt resultat;
utbildningsnämnden + 7,9 Mkr, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden + 17,0 Mkr,
kommunstyrelsen + 11,7 Mkr och samhällsbyggnadsnämnden + 6,2 Mkr.
Kommunens investeringar uppgick till 273,2 Mkr (294,0 Mkr), vilket är ca 69 % av budgeten
på 395,0 Mkr. Det lägre utfallet jämfört med budget beror på eftersläpningseffekter, vilket är
normalt tillsammans med att budgeten haft en högre ambitionsnivå än vad som varit möjlig
att genomföra. Mest omfattande investeringar 2020 utgjordes av ny- och ombyggnad av
skolor och förskolor.
Kommunkoncernen redovisade ett resultat på 150,7 Mkr (121,0Mkr), vilket är en ökning med
29,7 Mkr. Kommunen står för mer än hela ökningen; 30,6 Mkr.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Helhetsbedömningen är att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning då alla de
finansiella målen uppfyllts, förutom ett, med god marginal tillsammans med att de
verksamhetsknutna målen når upp till uppsatta målvärden eller visar en positiv utveckling
gentemot 2019. Det är framförallt den positiva utvecklingen och förflyttningen som är viktig
och påvisar att kommunen är på rätt väg.
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BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2020
Affärsverksamheterna
Affärsverksamheterna i Ale kommun är placerade under Samhällsbyggnadsnämnden och följer
samma redovisningsprinciper som kommunen. Kommunens ekonomiavdelning hanterar behovet
av extern finansiering och ränta räknas månadsvis på det utnyttjade beloppet. Gemensamma
kostnader för IT, lokaler, redovisnings- och personaladministration, kommunledning exkl.
politisk organisation har belastat verksamheterna liksom dess andel av Sektor Samhällsbyggnads
administration. Faktiska kostnader, uppskattad tidsåtgång och verksamheternas storlek i
förhållande till kommunens totala storlek har använts som fördelningsunderlag.

VA-verksamheten
VA-verksamhetens uppdrag är att:
 Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och kvantitet
 Omhänderta och rena spillvatten
 Omhänderta och avleda dag- och ytvatten
 Planera och genomföra utbyggnad/nyanläggning av VA-nätet för tillkommande bostäder
och industrier
 Utföra drift, underhåll och förnyelse av kommunens VA-nät
 Utföra drift, underhåll och förnyelse av kommunens pumpstationer, reningsverk och
reservoarer
 Byta ut vattenmätare enligt bestämt tidsintervall
 Utforma taxa och ABVA (Allmänna bestämmelser VA)
Inom VA-verksamheten arbetar idag 24 personer. VA-verksamheten har varit föremål för
omorganisation under hösten 2020.
Från och med 2021 delas VA-verksamheten upp i 2 st. separata enheter:
VA-planering: VA-planering har slagits ihop med återstående delar av nuvarande INFRA och
bilda "nya INFRA". "Nya INFRA:s" fokus kommer att ligga på planering, projektering och
byggnation av ny infrastruktur (gata, trafik och VA) samt kundtjänst/adm.
VA-drift: Fokus för VA Drift kommer att bli D/U samt förnyelse/reinvesteringar av befintliga
VA-system. 2 medarbetare flyttas från VA-planering till VA-Drift (1 mättekniker + 1 VAutredare).
Rekryteringar under hösten 2020
1 ny abonnentingenjör (aug).
1 ny arbetsledare anläggning (nov)
VA Drift har 1 pågående vakans (Driftledare).
1 konsult jobbar för närvarande som tf Driftledare och stöttar VA Driftorganisationen med
kompetenssäkring i samband med nyrekryteringen av de bägge arbetsledande funktionerna.
Den dagliga driften omfattar drift och underhåll av ett 50-tal avlopps- och dagvattenpumpstationer, 1 avloppsreningsverk, 5 vattenreservoarer, 7 tryckstegringsstationer, 4 UVljusanläggningar och ca 60 mil ledningsnät.
Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och har en stor betydelse för folkhälsan. Kvaliteten på
Ale kommuns vatten är hög och som extra säkerhetssteg (desinfektion) finns 4 UV-anläggningar
1

på ledningsnätet inom kommunen.
Både renvattensidan och avloppssidan har ett driftövervakningssystem, där man får information
om volymer, statistik, driftförhållanden och eventuella störningar.
Projektering och upprättande av sanerings/förnyelseplaner, inmätningar till det digitala kartverket
samt all debitering till brukarna ingår i VA-verksamhetens uppgifter.
Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination
med att dagvatten och spillvatten hamnar i gemensam ledning och ställer till stora problem.
Ökade mängder tillskottsvatten i kombination med bristerna i avloppsystemen innebär att VAsystemet inte är framtidssäkrat vad gäller aspekterna samhällets ekonomi, miljö och människors
hälsa och välbefinnande.
För att möta ovanstående utmaningar finns ett övergripande styrdokument i form av en VA-plan
inklusive VA-strategi och VA-program som är antagen 2017 av samhällsbyggnadsnämnden.
Förutom drift och underhåll av VA-systemet pågår även reinvesteringsprojekt där gamla uttjänta
VA-ledningar som lagts på 60–70 talet byts ut. Majoriteten av reinvesteringsobjekten under 2020
har genomförts med eget manskap.
Utöver reinvesteringsprojekten pågår även ett långsiktigt arbete med att minimera inläckage av
tillskottsvatten (regn- och dräneringsvatten) till spillvattensledningarna. Detta utförs genom att
inventera/identifiera felkopplade fastigheter och därefter tillskriva fastighetsägarna att vidta
åtgärder.
Skyfallshanteringen inklusive VA-enhetens dagvattenhantering är kritisk och måste lyftas och
förankras övergripande i samband med planering och markanvändning i Ale kommun. Vatten är,
och skall betraktas, som en resurs i den hållbara staden och kan skapa attraktivitet genom grönska
och trevnad. Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta hand om regn och
avlasta avloppssystemen. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt med att
översvämningar undviks och vattenkvalitén förbättras genom mindre utsläpp av dåligt renat
avloppsvatten.
Årets resultat
VA-verksamheten redovisar ett överskott på 1151 tkr.
Utfallet landade betydligt bättre än det underskott om -2 000 tkr som budgeterats för 2020.
Orsaken till detta är:
- högre intäkter pga mer försålt vatten samt 3 % höjning VA-taxa 2020
- lägre personalkostnader pga vakanser/sjukdom
- värdet på VA-lagret har justerats upp med 1600 tkr efter att noggrann inventering under året
påvisat ett större material-värde än tidigare redovisats/bokförts.
Investeringsbudget 2020 överskreds med 3 800 tkr pga högre produktionstakt än budgeterat samt
otillräcklig projektstyrning till följd av omorganisation.
KF beslutade i nov 2020 en höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 8 % fom 1 jan 2021.
Anläggningstaxan bedöms ligga i fas och beslutades lämnas oförändrad 2021.
Under hösten har en dialog förts med samhällsbyggnadsnämnden angående VA-taxan med
avseende på:
- historik (2014-2020)
- simulering av kostnadsutvecklingen de närmaste åren (2021-2024)
- simulering av taxe-utvecklingen/behov av taxe-höjningar (2021-2024). Simuleringen pekar

mot att årliga höjningar med minst 6-8 % kommer att krävas efterföljande år, dvs 20212024.

Enheten har under året arbetat med att färdigställa ett förslag till ny taxekonstruktion som
tydligare inkluderar dagvattenavgifter. Målsättningen är att förslaget till ny taxekonstruktion
politiskt behandlas och beslutas sommaren 2021, för att sedan implementeras och införas fom 1
jan 2022.
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Investeringar
Årets investeringar uppgår till 35 944 tkr. Majoriteten av kostnaderna avser reinvesteringar, där
förnyelse av VA-ledningar i Egnahemsvägen, Knaptorp, Göteborgsvägen samt utbyte av ventiler
och brandposter är några av de största projekten.
Organisation
VA-verksamheten är i Ale kommun placerad under samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd
Sektor Samhällsbyggnad
Plan-och
bygg

Parkenhet

Teknik

VA-enhet

Miljö

Administration

Renhållningsenhet

Verksamhetsmått
Antal vattenprov tjänligt med anmärkning
(mikrobiologisk och/eller kemisk)
Antal läckor per 10 km ledning, st.

2017
2

2018
2

2019
3

2020
1

1,4

0,9

0,8

0,3

0,8

1,0

0,4

0,4

96,9

95,9

93,8

95,6

Antal stopp per 10 km ledning (per år)
Reningsgrad/reduktion fosfor (%)
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VA-verksamheten

Resultaträkning (tkr)

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2
3

2018

2019

2020

52 915
-46 945
-5 053

54 220
-46 603
-6 607

56 230
-47 100
-7 999

917

1 010

1 131

42
-959

68
-1 078

94
-1 225

0

0

0

2018-12-31

2019-12-31

2020-12-31

156 786
4 569
161 355

178 224
5 915
184 139

213 512
9 011
222 523

841
11 654
36
1 299
13 830

900
6 347
0
530
7 777

2 253
10 834
0
1 537
14 624

175 185

191 916

237 147

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-19 486

-20 702

-20 618

-108 752
-39 639
-148 391

-116 928
-43 930
-160 858

-145 571
-60 827
-206 398

-4 699
-1 406
-1 203
-7 308

-6 949
-46
-3 361
-10 356

-5 550
-1 196
-3 385
-10 131

-175 185

-191 916

-237 147

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Årets resultat

Balansräkning (tkr)
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska anl
Maskiner, fordon o inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristig fordran
Förutbet.kostnader, upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar

Not

6
7

8

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Årets resultat
Balanserat Eget kapital
Summa Eget kapital
Avsättningar
Investeringsfond

9

Skulder
Långfristiga skulder
Lån av kommunen
Anslutningsavgifter
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

10
11

Summa Eget kapital och skulder
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Ekonomisk sammanställning
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer







Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om
kommunal redovisning samt med få undantag de rekommendationer som lämnats av
rådet för kommunal redovisning.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.
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.
Pensionsutbetalningar, pensionsskuld och ansvarsförbindelse för pensioner intjänade
före 1998 har ännu inte fördelats till affärsverksamheten utan förutsätts täckas genom
personalomkostnadspåslaget.

Not 1 Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Anslutningsavgifter
Upplupna/förutbetalda intäkter
Återföring investeringsfond
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar
Övriga intäkter

2019

2020

53 180
868
0
84
0
88
54 220

55 985
1 079
-1 151
84
0
233
56 230

10 373
12 362
436
11 946
895
10 591
46 603

10 560
13 591
455
11 644
897
9 953
47 100

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material
Personalkostnader
Lokalkostnad
Externt köpta tjänster
Från kommunen fördelade kostnader
Övriga kostnader

Av de gemensamt fördelade kostnaderna avser 504 tkr administration och ledning på
Sektor Samhällsbyggnad. Kostnaderna har fördelats utifrån de resurser verksamheten
tar i anspråk. 393 tkr avser del av gemensamma kostnader för telefonväxel,
personalavdelning och ekonomiadministration.
Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Vatten- och avloppsledningar
Byggnader, reningsverk
Vattenmätare, maskiner
Inventarier, fordon

År

%

33-50
20-33
5-10
5-10

2-3
3-5
10-20
10-20

Årets avskrivningar fördelas på:

2019

2020

VA-ledningar, fastigheter och tekniska anläggningar
Maskiner o inventarier
Fordon transportmedel

5 880
462
265
6 607

6 915
508
576
7 999
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Not 4 Finansiella intäkter
Dröjsmålsränta på kundfordringar
Övriga finansiella intäkter

2019

2020

68
0
68

94
0
94

1 066

1 210

12
1 078

15
1 225

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på långfristig skuld hos kommunen
Beräknas till 1,0 % på genomsnittlig låneskuld
Övriga finansiella kostnader

Not 6 Mark, byggnader o tekniska anläggningar 2019-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

242 147
27 318
0
269 465

269 465
42 204
-205
311 463

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan

-85 361
0
-5 880
-91 241

-91 241
24
-6 734
-97 951

Utgående planenligt restvärde

178 224

213 512

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 591
2 073
0
10 664

10 664
4 179
-50
14 793

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan

-4 022
0
-727
-4 749

-4 749
50
- 1 084
- 5 782

5 915

9 011

0
0

0
0

3 486
-84
3 402

3 402
-84
3 318

Investeringsfond åtgärder Älvängens reningsverk.
Avsättning 2017
Avsättning 2018
Avsättning 2019
Återföring (motsvarande avskrivning)
Utgående balans

8000
8000
1 300
0
17 300

8 000
8 000
1 300
0
17 300

Utgående balans avsättningar totalt

20 702

20 618

Not 7 Maskiner, fordon, inventarier

Utgående planenligt restvärde

Not 8 Kortfristiga fordringar
Fordran på renhållningen (avräkningskonto)

Not 9 Avsättningar
Investeringsfond dimensionshöjning av avloppsledningsnätet från Nödinge till avloppstunnel Stora Viken.
Avsättning 2009
Återföring (motsvarande avskrivning)
Utgående balans
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Not 10 Kortfristiga skulder

2019-12-31 2020-12-31

Förutbetalda intäkter från överuttag
som återförs inom tre år
Skuld till renhållningen (avräkningskonto)
Övriga kortfristiga skulder

46
0
0
46

1 196
0
0
1 196

668
1 747
946
3 361

687
1 602
1 096
3 385

Not 11 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld
Förutbetalda intäkter (Länsstyrelsen)
Övriga upplupna kostnader
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Renhållningsverksamheten
Renhållningens uppdrag är att på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt omhänderta
avfall från hushåll, verksamheter och företag i kommunen. Verksamheten ska finansieras till
100 % med avgifter eller annan ersättning via renhållningstaxan. Taxa 2021 har arbetats fram
och miljöstyrs med avseende på utsortering av matavfall och kärlvolym. Taxan har antagits i
KF och detsamma gäller serviceavgift för tidningar och förpackningar. Renhållningens mål är
att ha en robust avfallshantering och möjliggöra för invånarna att vara en del av det hållbara
samhället genom att underlätta och främja de översta stegen i avfallstrappan så som
återvinning, återanvändning och avfallsminimering.
Under 2020 har fokus varit att behålla en robust renhållningsenhet och säkerställa en
fungerande verksamhet trots rådande restriktioner under pågående pandemi, bland annat
skapades nya rutiner på återvinningscentralen för fortsatt möjliggöra besök under pandemin.
Antal besökare på ÅVC Sörmossen ökade markant under året och även inkomna mängder på
ÅVC ökade på grund av fler besökare. De ökande mängderna innebär ökade kostnader. Under
året har återigen fraktionen hårdplast till återvinning införts. Detta gjordes i samband med att
enheten tog emot feriearbetare som då kunde fokusera på plastfraktionen samt containrarna
för återbruk för att minska mängderna till förbränning. Under hösten utökades öppettiderna
och ÅVC har öppet på söndagar. Under året infördes också förbud mot att slänga avfall i säck
som ej är genomskinlig och bytarcontainer för byggmaterial invigdes. Detta är steg i att få
avfallet korrekt sorterat och därigenom minska mängden avfall till förbränning och istället
öka återvinning och återanvändning.
Ytterligare aktiviteter som har genomförts för att öka sorteringsgraden är korta informationsfilmer har skapats och publicerats på kommunens hemsida och på Facebook. Den populära
mobila återvinningscentralen genomfördes under vår och höst i följande orter; Skepplanda,
Älvängen och Nol och Nödinge. Gör det inte svårare - ett samarbete mellan GR och
Skåneregionen, där informationsmaterial och tävlingar har tagits fram för att öka
utsorteringen av matavfall, har pågått under året.
Under året har den regionala avfallsplanen färdigställts och blivit antagen i
kommunfullmäktige. Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för tretton kommuner,
är nu ett gällande styrdokument i Ale kommun.
För att säkerställa robust avfallshantering, minska kostnader och uppnådda miljömål har
enheten arbetat med upphandlingar gällande behandling och transport av avfall på ÅVC.
Under året har ett bättre avtal för återvinning av kommunplast tecknats och upphandling av
hjullastare har genomförts.
Årets resultat
Renhållningen redovisar ett överskott på 2 491 tkr vilket främst beror på en återbetalning från
Renova AB i det direkttilldelade insamlingsuppdraget.
Enheten har gjort ett negativt utfall mot budget på följande poster:






Ökade kostnader för transporter, trots minskat timpris, då antalet besök till ÅVC
Sörmossen ökade stort under våren och har sedan legat på en konstant hög nivå. Detta
resulterade i mer mängder och därmed ökade transporter till behandling som
motsvarar ett utfall på -209 tkr mot budget.
Intäkterna för det material som säljs så exempelvis skrot och wellpapp påverkades
stort av pandemin under tertial 1 och 2 då produktionerna i världen låg nere och det
var låg avkastning för dessa material. Trots att priserna ökade under senare delen av
året blev intäkterna -340 tkr mot budget.
Ökade personalkostnader på ÅVC Sörmossen med -235 tkr mot budget där en del av
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orsaken var att bemanningen behövde ökas under besökstäta dagar för att tillse att
besökarna kunde följa folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande att hålla
avstånd.
Kostnader för systemvård, integration av ny version av EDP mobile samt systemarbete
på grund av att år 2019 hade 53 veckor och anpassning behövdes göras för att få
systemet i fas gällande tömningsveckor gjorde ett underskott med budget med -125 tkr
Kostnader för slamhantering uppvisar ett underskott mot budget med -654 tkr och
beror på att taxan ej i balans, vilken är justerad till 2021
Kostnader för container överstiger budget med -311 tkr

Då det kommunala avfallsansvaret är föränderligt behöver vi vänja oss vid en renhållningstaxa som förändras. Regeringsbeslut på skatt på förbränning och att ta bort producentansvaret på tidningar är exempel på beslut som fattats och där kostnaderna läggs på
avfallskollektivet.
Investeringar
Planerande investering för miljöcontainer och ombyggnation/nyetablering kvartersnära
insamling av tidningar och förpackningar har ej genomförts under året.
Årets investering är nytt skalskydd till ÅVC Sörmossen där 64 tkr har nyttjats av äskat belopp
på 1 300 tkr. Kostnaden nytt skalskydd förväntas bli ca 700 tkr. Arbetet med att sätta upp det
nya skalskyddet är försenat. Detta beror på att upphandlad leverantör ej fick tag i material på
grund av leveransförseningar orsakade av pandemin. Till 2021 önskar enheten att överskottet
från investeringen får användas enligt följande; 400 tkr nyttjas till nytt system för gränsöverskridande ÅVC besök, 200 tkr för asfaltering ÅVC Sörmossen.
Organisation
Renhållningsenheten är i Ale kommun placerad under Samhällsbyggnadsnämnden. Antal
årsarbetare är 2020 8,3 (8,0 f. år) exkl. timanställda.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd
Sektor Samhällsbyggnad
Plan-och bygg

Parkenhet

Teknik

VA-enhet

Miljö

Administration

Renhållningsenhet

Verksamhetsmått
Insamlad mängd förpackningar och returpapper
(kg/invånare)
9

2017

2018

2019

2020

64

64

75

*

Koldioxidutsläpp per insamlat ton säck och kärlavfall
(CO2/ton)
Energiåtervinning genom förbränning av säck och
kärlavfall (kg/invånare)
Andel matavfall från säck och kärlavfall som återvinns
genom biologisk behandling (%)

5

5

4,4

4,9

201

171

149

139

30

45

52

37**

* Uppgift för 2020 tillgänglig först i slutet av mars
**Andel matavfall från säck och kärlavfall som återvinns genom biologisk behandling
En plockanalys utfördes 2/12 på 238 hushålls avfall i tätort norr. Plockanalyser gjordes både på restavfallet och matavfallet.
Plockanalysens resultat ligger till grund för beräkning av nyckeltalet då det matavfall som läggs i restavfallet ej återvinns genom
biologisk behandling.
Restavfallet visade sig innehålla 41,8% oundvikligt matavfall (skal, fiskrens, ben mm) och 4,4 onödigt matavfall (mat som kunde ha
ätits upp) som borde ha legat i kärlet för matavfall. Detta innebär att nyckeltalet, som beräknas utifrån plockanalys som är ett
ögonblickstillfälle, för året sjunker från 55% till 37%. Under 2021 kommer därför informationsinsatser behöva göras för att få boende
att lägga matavfallet i rätt kärl.

10

Ekonomisk sammanställning

Resultaträkning (tkr)

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Årets resultat

Balansräkning (tkr)

Not

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner, fordon o inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kortfristig fordran
Förutbetalda kostnader
Summa omsättningstillgångar

8

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Årets resultat
Balanserat Eget kapital
Summa Eget kapital

2018

2019

2020

31 778
-30 635
-1 545

37 145
-35 812
-1 316

36 303
-35 173
-1 081

-402

17

49

29
-14

25
-42

11
-60

-387

0

0

2018-12-31

2019-12-31

2020-12-31

134
6 713
6 847

42
6 289
6 331

92
4 712
4 804

5 747
0
39
5 786

2 543
0
63
2 606

6 415
0
87
6 502

12 633

8 937

11 306

387
-387
0

0
0
0

0
0
0

-3 106
-3 106

-2 739
-2 739

-5 862
-5 862

-1 577
-5 717
-2 233
-9 527

-2 765
-153
-3 280
-6 198

-446
-2 644
-2 354
-5 444

-12 633

-8 937

-11 306

Skulder
Långfristiga skulder
Lån av kommunen
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

9
10

Summa Eget kapital och skulder
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer






Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om
kommunal redovisning samt med få undantag de rekommendationer som lämnats av
rådet för kommunal redovisning.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.
Pensionsutbetalningar, pensionsskuld och ansvarsförbindelse för pensioner intjänade
före 1998 har ännu inte fördelats till affärsverksamheten men förutsätts täckas genom
personalomkostnadspåslaget.

Not 1 Verksamhetens intäkter
Avgifter
Upplupna/förutbetalda intäkter
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar
Övriga intäkter

2019

2020

30 842
5 528
655
120
37 145

38 573
-2 491
0
221
36 303

112
5 810
313
23 538
875
5 164
0
35 812

384
5 361
353
24 472
941
3 570
92
35 173

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material
Personalkostnader
Lokalkostnad
Externt köpta tjänster
Från kommunen fördelade kostnader
Övriga kostnader
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar

Av de gemensamt fördelade kostnaderna avser 564 tkr administration och ledning på
sektor samhällsbyggnad. Kostnaderna har fördelats utifrån de resurser verksamheten
tar i anspråk. 377 tkr avser del av gemensamma kostnader för telefonväxel,
personalavdelning och ekonomiadministration.
Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar

År

%

Fastigheter
Maskiner, fordon, inventarier

20-33
5-10

3-5
10-20

Årets avskrivningar fördelas på:

2019

2020

Fastigheter
Maskiner, fordon, inventarier

92
1 224
1 316

13
1 068
1 081

2019

2020

24
1
0
25

10
1
0
11

Not 4 Finansiella intäkter
Dröjsmålsränta på kundfordringar
Ränteintäkt fordran kommunen
Övriga finansiella intäkter
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Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på långfristig skuld hos kommunen
Beräknas till 1,0 % på genomsnittlig låneskuld
Övriga finansiella kostnader

Not 6 Fastigheter
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

2019

2020

29

46

13
42

14
60

2019-12-31

2020-12-31

3 153
0
0
3 153

3 153
64
0
3 217

-3 019
0
-92
-3 111

-3 111
0
-13
- 3 125

42

92

17 328
2 509
-475
-7 773
11 589

11 589
0
0
- 1 700
9 900

-10 615
6 064
475
-1 224
-5 300

-5 300
1 190
0
- 1 068
-5 178

6 289

4 712

0
0
0

0
0
0

153
0
153

2 644
0
2 644

569
2 711
3 280

516
1 838
2 354

Not 7 Maskiner, fordon, inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omföring fordon
Försäljningar utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Omföring
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Not 8 Kortfristig fordran
Fordran på kommunen
Fordran på VA

Not 9 Kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter från överuttag
som återförs inom tre år
Skuld till VA (avräkningskonto)

Not 10 Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld
Övriga upplupna kostnader
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Slutredovisning exploateringsprojekt
Projektnamn:
Redovisningen omfattar tiden:

1143 Östans
2016-2020

Projekt 1143 Östans

Redovisning

Kostnader
2802 Markersättning
2811 Detaljplan
2804 Fastighetsbildning
2853 Mäklararvode
2855 Vägföreningsavgift
2857 Annonser

Tkr
114
64
117
19
5
1

Intäkter
2863 Försäljning tomter

-1 446

Resultat (överskott)

-1 126
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Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunchefens
sammanfattning

2020, ett år som av olyckliga skäl kommer gå till historien, blev ett tufft år för oss som organisation och samhälle. Pandemin påverkade alla. Vi som bor och verkar i
kommunen fick förhålla oss till vad som kändes som nya
förutsättningar, rekommendationer och regler varje
vecka. Företag såg sina kunders beteende förändras,
många företag, både små och stora har det utmanande.
Vi kunde inte längre träffas och umgås som förut. Våra
äldre har levt med restriktioner och unga har haft distansundervisning. Konsekvensen blev att allt fler upplevde påfrestande ensamhet. Många föreningar fick helt
ställa om tillfälligt.

År 2020 har under 10 av årets månader präglats av konsekvenserna av Coronapandemin. I första linjen har
kommunens äldreomsorg, funktionsstödsverksamheter
och hälso- och sjukvård arbetat med att ställa om för att
mota och begränsa smitta samt i förekommande fall,
vårda smittade. Skolan har i omgångar bedrivits på distans och kultur- och fritidsaktiviteter har ställts om och
in.

Men i allt detta kom hjälp till oss som kommun vilket
också gjorde att 2020 var ett ”Pretty awesome year”! Vi
hade precis som alla andra kommuner svårt med att få
tillgång till rätt skyddsmaterial i rätt tid för våra medarbetare inom vård och omsorg. När det såg som mörkast ut
kom både privatpersoner, företag och föreningar och
stöttade oss med att producera material, men också med
kontaktar och vägar fram för att kunna lösa de stora problem vi hade också på lång sikt. Den hjälpen var helt
ovärderlig. Och kom i helt rätt läge.
Det är också ett år där vi fick ställa om en hel del resurser och kraft för att just hantera pandemin. Medarbetare
kom i skymundan och fokus riktades om. De som i sin
vardag har många personkontakter fick nya arbetssätt,
nya rutiner och riktlinjer och ny utrustning introducerades. Trots det är min uppfattning att vi ändå levererade
det mesta av det vi föresatte oss för 2020. Med kvalitet.
Det är jag stolt över.

Under våren tog arbetet med att säkra tillgången till
material och personlig skyddsutrustning stort utrymme.
Tack vare engagemang i föreningsliv och näringsliv klarade Ale en internationellt svår situation med bravur.
Arbetet med de strategiska målen är i stort i fas men har
påverkats av pandemin. Verksamheten över lag har behövt ställa om till helt nya förutsättningar och året präglades av ständiga omprioriteringar.
Kommunen har som arbetsgivare haft flera medarbetare
som arbetat på distans för att bidra till minskad samhällsspridning. Under perioder har sjukfrånvaron varit hög
men verksamheten har i stort kunnat bedrivas utan
större inskränkningar.
Det ekonomiska läget har påverkats av pandemirelaterade statsbidrag samt omställd verksamhet vilket totalt
innebär ett större positivt resultat i relation till budget.

Så sammantaget. 2020 var på många sätt ett spännande
och omvälvande år, där kraften i oss tillsammans visade
sig. Och där kommunen inte stod ensam. För det vill jag
särskild tacka.
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Ales vision
Vision 2025
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön.
I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det
lätt att leva.
Vårt uppdrag
Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare.

Ale kommun årsredovisning 2020

Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla
människors vardag. Med mod, samarbete och energi
skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att
förverkliga sina drömmar!
Vår värdegrund
Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje.
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Ale kommuns organisation

Valresultat, mandatfördelning
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter
Mikael Berglund, ordförande (M)
Monica Samuelsson, 1:e vice ordförande (S)
Sune Rydén, 2:e vice ordförande (KD)
Ann Lundgren (S)
Christina Oscarsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Dan Björk (M)
Henrik Fogelklou (M)
Stefan Ekwing (L)
Renée Palmnäs (FiA)
Sven Engdahl (V)
Robert Jansson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige
efter valet 2018
Socialdemokraterna

13

Moderaterna

11

Sverigedemokraterna

8

Vänsterpartiet

4

Centerpartiet

3

Framtid i Ale

3

Liberalerna

2

Kristdemokraterna

2

Miljöpartiet

2

Aledemokraterna

1

Summa

49
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Befolkning i Ale 31 december
Folkmängd

Folkmängd åldersgrupper

Ort

2017

2018

2019

2020

Totalt

30 223

30 926

31 402

31 868

Surte

3 102

3 167

3 245

3 297

Bohus

3 186

3 272

3 332

3 315

Nödinge

6 067

6 106

6 093

6 081

Nol

3 484

3 551

3 508

3 516

Alafors

2 057

2 127

2 157

2 168

Starrkärr, Kilanda, Ryd

1 889

1 927

1 935

Älvängen

5476

5 715

6 005

30 223

30 926

31 402

31 868

406

366

386

2 182

2 158

6-9 år

1 549

1 596

1 736

1 761

1 796

1 817

10-12 år

1 103

1 188

1 210

1 233

1 261

1 344

13-15 år

1 092

1 075

1 150

1 161

1 246

1 263

1 971

16-18 år

1 052

1 085

1 075

1 112

1 100

1 188

6 250

19-29 år

3 793

3 915

3 909

3 999

3 978

3 827

30-39 år

3 468

3 623

3 871

4 041

4 202

4 424

40-64 år

9 349

9 495

9 558

9 685

9 776

9 962

65-74 år

3 221

3 220

3 157

3 083

2 983

2 813

75-84 år

1 525

1 582

1 701

1 845

1 971

2 124

503

497

486

519

541

562

1 065

1 087
803
31

85- år

Folkmängd fördelning

Karta Ale kommun
Pendlingskommun
nära storstad *)

Hela riket

Västra
Götalandslän

10 379 295

1 734 443

1 946 975

31 868

- Kvinnor

49,7

49,6

49,7

49,0

- Män

50,3

50,4

50,3

51,0

- 0-17 år

21,1

20,9

23,7

24,3

- 18-64 år

58,8

59,5

59,1

58,5

- 65- år

20,1

19,6

17,2

17,3

- Gifta

32,5

32,8

34,9

35,4

Folkmängd

29 549

2 081

1 027

26

28 862

380

1 019

24

2020

1 990

Hålanda

21

2019

339

3 349

Övriga

2018

1 934

3 270

766

2017

327

3 269

741

2016

1 880

3 204

718

Folkmängd
totalt
0 år

2015

1-5 år

Skepplanda

Alvhem

Ålder vid
årets slut

Ale

Därav andel (%)

- Skilda

9,8

9,7

9,6

8,7

- Med utländsk
bakgrund

25,9

26,1

28,8

24,5

- Utrikes födda

19,7

19,7

21,6

17,3

- Utländska
medborgare

8,7

8,4

9,6

6,3

Medelålder

41,4

41,2

39,9

39,4

*) Pendlingskommun nära storstad (43 st.). Kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i storstad eller storstadsnära
kommun.
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Strategiska målsättningar
Hälsa och välbefinnande (målbild 3)
Agenda 2030
Hälsa och välbefinnande
Kommentar
Den sammantagna bedömningen är att arbetet för mål 3
följer budget och planering överlag men att den omfattande pandemin som färgat 2020 har påverkat målpåverkan negativt.
Året 2020 var verkligen ett år som präglades av samhällets gemensamma strävan för god hälsa och välbefinnande. Med en global pandemi som påverkade och påverkar såväl invånare som medarbetare, näringsliv och
föreningsliv – är det tydligt att när hälsan är hotad får det
konsekvenser för stora delar av samhället. Det har även
satt ljuset på hur pass sammankopplat Ale är med resterande världen och att globala trender även påverkar det
lokala samhället.
I den samlade redovisningen av sektorer, verksamheter
och enheters årsredovisning av målet kan konstateras att
det har varit ett påfrestande år. Covid-19relaterade sjukskrivningar, ökad belastning, oro och osäkerhet har påverkat medarbetares hälsa och på så sätt påverkat det
övergripande målet. Trots stora påfrestningar har många
nya samarbeten och möjligheter uppkommit, med ett gemensamt fokus att bidra till alebornas hälsa och säkerhet.
Steg framåt har kunnat tas i att exempelvis hitta nya samarbeten med näringsliv och föreningsliv, att utveckla dialog- och samverkansformer både externt och internt,
metodutveckling i flera verksamheter för att frigöra den
enskildes resurser och möjlighet att påverka sin egen situation, samt en ny socialpsykiatrisk verksamhet; Träffpunkten.
För att bättre förstå den övergripande målsättningen och
den förändring som behövs, genomfördes ett kartläggningsarbete under året. Kartläggningen identifierade vad
som redan görs med bäring på denna målsättning i kommunen som helhet, och vad av detta som har stöd i
forskning och beprövad erfarenhet. Konstateras kan att
insatser med bäring på målsättningen finns i samtliga
sektorer, på alla preventionsnivåer och för alla åldersgrupper. Dessutom är den generella folkhälsan god, både
i Ale och nationellt, men den är inte fördelad jämnt i
olika grupper. Ett fortsatt behov är därför att arbeta för
att jämna ut hälsoskillnader och förebygga kroniska sjukdomar och ohälsa. Ett annat övergripande komplext område är den psykiska ohälsan som i och med pandemins
konsekvenser ökar bland flera åldersgrupper.
För att kunna uppnå det övergripande målet om att alla
Ale kommun årsredovisning 2020

alebor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande
visar arbetet under året vikten av att utgå från tre vägledande principer:




Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle.
Att alla individer ges förutsättningar att uppnå
bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla
potential.
Att vi har välfungerande och behovsanpassade
välfärdstjänster och stöd.

Framgångsfaktorerna under 2020 har varit ett steg i rätt
riktning för att bidra till förändring i målet. Samtliga faktorer omfattar frågor som kräver insatser och arbete under lång tid. Även om vissa framsteg har gjorts är detta
frågor som organisationen behöver bära med sig under
kommande år. Beskrivning av det arbete som bedrivits
kopplat till framgångsfaktorerna följer nedan.
För att fortsätta förflyttningen inom målsättningen har
fyra områden identifierats för arbetet 2021. Dessa områden bedöms ha bäring på eller gynna flera målsättningar
samt kräver att förvaltningen arbetar tillsammans – antingen över sektorsgränser eller ihop med andra aktörer/huvudmän för att nå framdrift inom målsättningen.
Vidare hantering och prioritering ihop med områden hörande till de andra målsättningarna kommer att göras i
början av 2021.





Föräldraskapsstöd/föräldrahälsa
Bostadsbrist
Våld i nära relationer
Ensamhet

Framgångsfaktorer: Fortsatt arbete
med att utveckla metoder för dialog
både externt och internt
Att vara delaktig i samhället, känna tillit till andra och ha
inflytande i sitt liv är centrala faktorer som påverkar hälsan. Dialog har under 2020 använts på flera sätt i sektorer och verksamheter som ett verktyg för att mötas internt och utveckla verksamheten, samt för att möta medborgare och förtroendevalda. Pandemins restriktioner
fick flera planerade aktiviteter att ställas in eller ändras,
men det medförde även att nya lösningar kom till och
där fysiska dialoger istället blev digitala möten och sammankomster. Många verksamheter har även tolkat in det
interna arbetet med tillitsdialoger och samverkansforum i
framgångsfaktorn. Det hör även samman med andra
8

målsättningar och framgångsfaktorer i verksamhetsplanen.
När möten sker över organisatoriska gränser i dialog
kring en fråga fånga fler perspektiv och möjliggör för
förankring och hållbara lösningar. Ett exempel är dialogen kring skolområden där flera sektorer samverkat och
invånare också bjudits in för att få in fler perspektiv.
Pandemin har påskyndat användningen av alternativa
sätt att kommunicera. Exempelvis har Microsoft Teams
tillgängliggjorts till alla elever för att möjliggöra distansutbildning och till stöd för att politiska möten ska kunna
genomföras med deltagare på distans.
Utveckling av dialogarbete har också skett inom ramen
för arbetet med Ale i 360 grader. Ale i 360 grader har varit en utvecklingsprocess där nya metoder, lärdomar och
perspektiv har arbetats fram. Grundad i frågeställningar
om hur vi ska stärka den lokala demokratin och tilliten i
samhället samtidigt som vi utforskar hur vi kan hantera
komplexa frågor, har Ale 360 utforskat nya sätt för att
möta frågor och människor på. Utvecklingsfasen av processen är i och med avslutandet av expeditionen ”det
mänskliga mötet är viktigt” genomfört och går istället in i
en förvaltande fas. Metoder, lärdomar och verktyg kommer att integreras i Ales olika frågor framåt.
I sektorernas arbete och möte med invånare skapas möjlighet till delaktighet och inflytande på olika sätt. Ungdomsinflytande är bland annat något som pågår kontinuerligt i den öppna ungdomsverksamheten och i kulturskolans verksamhet finns elevinflytande som etablerat arbetssätt. Även kommunens ungdomsråd är en central del
i arbetet. Att ha dialog med en invånare, elev eller brukare ger den enskilde möjlighet att påverka sin situation.
Inom omsorg- och arbetsmarknadsnämnden är målet
inom framgångsfaktorn att inrikta arbetet på att frigöra
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Detta
salutogena förhållningssätt ska genomsyra allt arbete
med den enskilde.














Exempel på aktiviteter som genomförts under 2020
kopplat till framgångsfaktorn:






Rådsmöten och företagsbesök där företagen ges
utrymme till dialog med förtroendevalda och
kommunledning.
Arbetet med översiktsplan har innehållit dialog
mellan politiker och medborgare om olika allmänna intressen och kommunens orter. Under
pandemin har denna metod kompletterats med
workshop med politiker, för att fånga in vilka
strategiska riktningar som översiktsplanen ska
ha.
Signs of safety – en metod som handlar om att
försöka undvika placeringar och säkra upp barnets hemmiljö.
Motiverande Intervju (MI) är också en metod
och arbetssätt som syftar till att fokusera på den
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enskildes egna resurser. Metoden används i mötet med enskilda vuxna och syftar till att skapa
delaktighet och känsla av egenmakt/egenansvar
hos den enskilde.
Under året startade mottagningsenheten upp
inom ramen för individ- och familjeomsorgen.
Syftet är att skapa en mer tillgänglig verksamhet
genom en väg in.
Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
har arbetat fram ett arbetssätt där den enskilde
ges större möjlighet till delaktighet. Enheten bedömer att misslyckanden med att nå uppsatta
mål i arbetsplaner delvis orsakas av begränsade
möjligheter för den enskilde att själv påverka
planen. Genom att den enskilde i större utsträckning deltar och utformar sin plan förväntas detta inte bara främja målen i arbetsplanerna
utan även den psykiska hälsan hos den enskilde.
Utveckla genomförandeplaner med fokus på att
stärka den enskildes delaktighet i utformandet av
dessa.
HBTQ-certifiering - för att öka tillgängligheten
som verksamhet och arbetsgivare.
Samarbete och dialog mellan olika inblandade
professioner gällande hemtagning av personer
till korttidsplatser.
Inom särskilda boenden har man sett att utvecklingen av det salutogena synsättet bidrar till
både ökad dialog med brukarna om lust för olika
aktiviteter samt genomförande av ett bredare
spektrum av stimulans för brukarna.
Backavik äldreboende startade som intraprenad
2020 där dialog och delaktighet är kontinuerligt
förekommande i bland annat husmöten.
Brukarenkät - ett sätt för invånare att tycka till
om verksamheter och bidra till dess utveckling.
Sektor kultur och fritid stod under 2020 som ansvarig för två EU projekt med inriktning på ungdomsinflytande, SaYOUTH och Påverkanstorg.
Påverkanstorget genomfördes digitalt under slutet på året medan SaYOUTH fick flyttas fram
till 2021 med anledning av pandemin.
Kommunen genom sektor samhällsbyggnad har
utvecklat former för dialog och relationsskapande tillsammans med bland annat representanter från näringslivet. Samarbetet mynnade ut i en
utbildning gällande kommunikation och bemötande som en förutsättning för konstruktiv dialog. Det interna samarbetet ska fortsatt utvecklas för att få effektiva processer.
Sektor kultur och fritid har gjort en inventering
av bokningsbara konferens- och mötesrum för
att möjliggöra att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Stora gruppers behov av lokaler har dock varit svåra att tillmötesgå.
På initiativ från servicenämnden har dialoger
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genomförts med omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens, utbildningsnämndens, samhällsbyggnadsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens presidium. Syfte var/är att få en samsyn på
uppdrag, roller, krav och förväntningar.

Framgångsfaktorer: Utveckla nya
samarbeten med civilsamhälle och
ideella krafter
Under pandemin ställdes Ale inför utmaningar som organisationen inte kunde lösa på egen hand. Flera företag
ställde om sin produktion och hjälpte till med bättre produkter och idéer med fokus på skyddsmaterial. En utveckling har skett av intraorganisatoriska samarbeten där
också föreningslivet varit en spelare tillsammans med politik, tjänsteorganisation och privat sektor. Föreningslivet
har bidragit med insatser utanför sin ordinarie verksamhet med att producera exempelvis skyddsmaterial. Att
hitta möjligheter för andra aktörer att vara med och bidra är av största vikt för att kunna hantera utmaningar
framåt. På en övergripande nivå är det därför viktigt att
lära av det samarbete som pågått under året för att sedan
kunna applicera och använda det inom andra områden.
Inom kultur och fritid pågår en kontinuerlig utveckling
av samarbeten med civilsamhället och ideella krafter.
Föreningslivet står för en övervägande del av de aktiviteter som skapas för Alebor på deras fritid. Den interna
samverkan mellan funktionshinderverksamheten och
kultur och fritid är i fokus inom ramen för projektet Aktiv fritid. Projektet syftar till att utveckla samverkan med
Ale fritid där även målgrupperna inom funktionshinderverksamheten bör ingå på ett mer självklart sätt än vad
som är fallet idag. Målet är att den enskilde ska ha
samma utbud av fritidsaktiviteter som andra Alebor. Arbetet kring projektet har inte kommit igång som förväntat under året, men en förhoppning finns om att hitta
former för en aktiv fritid som inkluderar samtliga kommuninvånare (oaktat funktionsvariationer) under 2021.
Möjligheten till att utveckla nya samarbeten med nya aktörer har under pandemin varit starkt begränsad. Istället
har befintliga relationer och samarbeten förstärkts och
anpassats efter de omständigheter verksamheterna ställts
inför. Som exempel på nya samarbeten kan nämnas satsningen på Ale Attitude - i denna verksamhet arbetas förebyggande med ungdomar för att bidra till schysstare
jargong och attityd hos deltagarna. Satsningen drivs av
föreningar, men där kommunen är en samarbetspart.
Ambitionen är att deltagarna i sin tur sprider denna attityd vidare.
Exempel på aktiviteter som genomförts under 2020
kopplat till framgångsfaktorn:



Sektor samhällsbyggnad har arrangerat kvällsöppna möten tillsammans med kontaktcenter.
Samverkan med regionen på olika sätt är central
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för sektor arbete, trygghet och omsorg och får
stor påverkan på verksamheterna i sektorn. Under perioden har exempelvis arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen från slutenvården varit i fokus. I takt med att karenstiden för hemtagning från slutenvården ändrats
har arbetet intensifierats för att kommuninvånarna ska kunna skrivas hem så fort som möjligt
och betalningsansvar till regionen kunna undvikas.
Tillsammans med föreningar och samfund initierade individ- och familjeomsorgen under året ett
språkcafé som nu drivs i kyrkans regi i samarbete med kommunen. Utifrån det rådande läget
med pandemin har verksamheten deltagit på det
sätt som omständigheterna medgett.
Samarbeten med flera företag för att utveckla
nya produkter som behövdes inom framför allt
vård- och omsorgsverksamheter.

Framgångsfaktorer: Utreda vad som
främjar psykisk hälsa och satsa på
insatser som styr i den riktningen
Överlag så drivs arbetet i enlighet med den planering för
2020 som finns även om pandemin påverkar den psykiska hälsan hos befolkningen.
Området psykisk hälsa är ett omfattande område där
flera aktiviteter och faktorer påverkar utvecklingen.
Framgångsfaktorn har framför allt adresserats av sektor
arbete, trygghet och omsorg. Inom sektorn kan flera
verksamheter notera en ökning av anmälningar gällande
psykisk ohälsa bland unga. På barn- och ungdomsenheten finns flera ärenden aktuella utifrån psykisk ohälsa i
kombination med till exempel bristande skolgång eller
narkotikaanvändning. Enhetens ansvarsområde är att ha
ett nära samarbete med BUP kring dessa barn. Även arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten ser en ökning av psykisk ohälsa bland dem som ansöker om försörjningsstöd.
Det övergripande arbetet med de bakomliggande orsakerna till psykisk ohälsa har sin utgångspunkt i samverkansforumet Tidigt Samordnade Insatser (TSI) där sektor utbildning, arbete trygghet och omsorg, kultur och
fritid samt kommunstyrelsen ingår och skapar gemensamma aktiviteter. Att arbeta för att främja psykisk hälsa
är ett av forumets fokus. Arbetet med tidigt samordnade
insatser i kommunen har blivit väl etablerat och ger synliga resultat. Under lång tid har arbetet handlat mycket
om att skapa gemensamma strukturer men har nu börjat
handla mer om de gemensamma processerna med barn
och elev i centrum. Arbetet med TSI knyter samman
flera målsättningar samtidigt och beskrivs mer under mål
4 - god utbildning för alla.
För att bidra till den övergripande målsättningen arbetar
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individ- och familjeomsorgen med uppdraget att bland
annat skapa en livsstilsmottagning för unga i enlighet
med det inriktningsdokument som både regionen och
nämnden antagit. Målgruppen har oftast en beroendeproblematik av något slag och är upp till 25 år gamla.
Tanken är att alla ingående kommuner i SIMBA ska arbeta utifrån samma modell vilket skulle underlätta samarbetet mellan kommunerna och regionen. Regionen meddelade under hösten att mottagningar planeras att organiseras likt ungdomsmottagningarna. Ale är redo att starta
igång men då regionen saknar finansiering har detta inte
kommit igång som tänkt. Dialog pågår och förhoppningen är att mottagningarna kan bli verklighet under
2021. Verksamheten arbetar dock på med målgruppen
inom ramen för befintlig verksamhet vid vuxenenheten
och ungdomshuset.

Socialpsykiatri har öppnat upp en ny verksamhet under
2020, Träffpunkten. Träffpunkten är en öppen verksamhet för alla inom verksamhetsområde funktionshinder
som har någon form av psykisk ohälsa. Syftet är att bryta
isolering och erbjuda socialt umgänge.
Under året har socialsekreterare utvecklat arbetet med
ärendeuppföljningar och att på ett bättre sätt planera för
utslussning från placeringar vilket resulterat i långsiktiga
och hållbara lösningar på hemmaplan. Det förebyggande
arbetet underlättas av regelbunden samverkan med den
lokala öppenpsykiatriska mottagningen.
Kommunen arbetar också med att skapa förutsättningar
för att minska risken för konkurser och öka möjligheten
för tillväxt hos företag som ett sätt att främja psykisk
hälsa då egen försörjning är en skyddsfaktor för ohälsa.

God utbildning för alla (målbild 4)
Agenda 2030

Den samlade bedömningen av målet är att kommunen är
i fas med det som budget och verksamhetsplan förutsatt
för 2020.

och Ale gymnasium har bedrivit stora delar av undervisningen på distans vilket har fungerat väl. Inom kulturskolan har under pandemin ett antal nya metoder prövats
och utvecklats. Under ett antal veckor har kulturskolans
undervisning skett helt eller delvis via digitala hjälpmedel. Detta har inneburit att kulturskolan fått pröva och
utveckla nya pedagogiska metoder.

För att nå målet om en god utbildning för alla är samverkan mellan kommunens verksamheter och förmåga att
optimera resurser central. 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. År 2020 var
starkt präglat av Covid-19-pandemin och utbildningsverksamheterna har klarat att hålla öppet i enlighet med
det samhällsviktiga uppdraget. Endast ett fåtal barn/elever och vårdnadshavare har påverkats av stängning/distansundervisning på grund av smittspridning och även
det har fungerat väl. Sektor service har haft en viktig
funktion i att kunna upprätthålla funktioner som kost,
städ och vaktmästeri.

Samverkan mellan kultur- och fritidsverksamheter och
utbildning som till exempel skapande skola och kulturgarantin har också gett barn och unga möjlighet till kulturupplevelser. Under 2020 har omfattningen av dessa verksamheter minskat på grund av pandemin. Ett arbete med
att ta fram en ny barnkulturplan i kommunen har startats
under året, arbetet har bland annat synliggjort behovet av
att se över budget för kulturgarantin. Summan har inte
räknats upp över tid och elevantalet har ökat avsevärt sedan 2014. Enligt överenskommelsen från 2014 finansieras Kulturgarantin av Ale kommun och arrangörsstöd
för VG-regionen. Från Ale kommun ska kulturverksamheten bidra med 25 kr/elev och sektor utbildning med
25 kr/elev.

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 under året
ökat vilket generat en kö till insatserna då platserna är
begränsade. Den här typen av insatser kommer att bli än
viktigare under 2021 på grund av pandemins konsekvenser för familjer i Ale.

Simundervisningen och simskoleverksamhet är en viktig
faktor för elevers måluppfyllelse. Undervisning genom
simskola har pågått hela året och är uppskattad och eftertraktad. I många verksamheter har pandemin satt begränsningar men för simskolan har året gett möjlighet till
att utveckla undervisningen och öka tillgängligheten för
de som står i kö. Simundervisningen i skolan har genomförts under större delen av året, men vissa perioder har
begränsats av pandemin.

God utbildning för alla
Kommentar

Med stöd av IT-enheten har utbildningsverksamheterna
kunnat ta nya steg i digitaliseringsarbetet, såväl i arbetet
avseende administrativa stödprocesser som pedagogiska
verktyg för till exempel distansundervisning. Komvux
Ale kommun årsredovisning 2020

Betygsresultaten för Ales avgångselever i årskurs 9 med
examen 2020 har fortsatt att öka och är i nivå med genomsnittet för riket avseende andel elever som är godkända i alla ämnen, 76 procent. Meritvärdet är nära rikets
11

genomsnitt och har inte varit så högt i Ale den senaste tioårsperioden. Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet var 86 procent efter vårterminens slut
och 87 procent efter sommarskolan vilket är samma nivå
som förra året och något högre än rikets 85,6 procent.
Höstterminsbetygen för nuvarande årskurs 9 ligger på
liknande nivå jämfört med hösten 2019. Inga stora förändringar i varken meritvärde, godkännandegrad eller yrkesbehörighet kan skönjas även om det förekommer relativt stora skillnader mellan enheter och inom enheter
(klassnivå) vilket är ett uttryck för bristande likvärdighet.
Det finns skäl att belysa flera framgångsfaktorer utifrån
ökade resultat över tid. Sektor utbildning har ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer av god kvalitet. Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning påvisar detta.
Genomgående syns ett aktivt arbete med att utveckla
undervisningens kvalitet för att lyfta resultaten. Detta
kopplat till litteraturstudier och ett utvecklat pedagogiskt
skolledarskap. Det finns även utmaningar att hantera
som utgår från flera olika faktorer som exempelvis, låg
lärartäthet, hög omsättning av personal som påverkar
kontinuiteten, strukturella faktorer påverkade av styrning
och ledning, frånvaro, samverkan med stödfunktioner
såväl externa som interna, socioekonomiska och psykosociala faktorer som påverkar lärandet. De två senare
faktorerna är svåra att mäta utifrån deras olika samvarians. Det finns ett samband mellan hög frånvaro och psykosocialt mående. Detta är viktigt att tidigt uppmärksamma och följa upp genom hela skoltiden och kräver
fortsatt uppmärksamhet.
Utbildning för vuxna har utvecklats under 2020. 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 har övergått från
fasen att hitta arbetsformer, rutiner och organisation till
att bedriva operativt arbete med deltagare och att vara ett
reellt nätverk där samarbete sker. InVux har per den
31/12 13 aktiva deltagare. Under våren 2021 kommer
cirka 30 individer att ta del av olika insatser inom InVux.

har föräldrar med eftergymnasial utbildning eller gymnasial utbildning. I Ale har skillnaden mellan dessa grupper varit mindre än i riket som helhet, men statistik för
2019 och 2020 visade något ökade skillnader. I flera årskurser har skillnaderna mellan skolorna minskat över tid,
men det finns fortfarande stora skillnader mellan klasserna, även inom samma skola. Sektor utbildning har
därför stort fokus på arbetet med en mer gynnsam elevsammansättning i grupper och klasser både i förskola
och skola.
Lika tillgång till utbildning innefattar i sin grund rätten
till skolgång genom exempelvis geografisk närhet, där
tillgången till utbildning i grundskolan i Sverige och i Ale
är god och väl kontrollerad. Tillgång till utbildning i förskola och fritidshem innebär att andelen inskrivna barn
ska följas. En genomgång av inskrivningstalen i förskola
och fritidshem har gjorts i mars 2020. Genomgången visade att de allra flesta barn tar del av förskoleverksamhet
innan de börjar den obligatoriska förskoleklassen och att
det inte finns några stora skillnader mellan orterna i
kommunen.
I alla lärmiljöer, det vill säga mellan och inom varje förskola och skola, ska kvaliteten på utbildningen som ges
ge lika goda möjligheter till framgångsrikt lärande. Det
innebär att utbildningen kan och ska bedrivas delvis olika
men med lika kvalitetsnivåer och lika goda förutsättningar att nå målen. Att skapa förutsättningar för att
skolledare får mer tid för pedagogiskt ledarskap är en
viktig del i att förbättra och skapa lika kvalitet. Det syns
nu på flera sätt att rektorerna fått ökat utrymme för det
pedagogiska ledarskapet.
Höstens tillitsdialoger genomfördes med temat Lika möjligheter till framgångsrikt lärande. I samtalen behandlades de
olika nivåernas bidrag i arbetet mot målområdet. Samtalen visar på en ökad medvetenhet om strukturella utmaningar och relevanta åtgärder jämfört med första tillfället
på samma tema.
Uppföljning av den socioekonomiska fördelningen i
grundskolan har gjorts för läsåret 2019/20 och presenterades i utbildningsnämnden i mars 2020.

Framgångsfaktorer: Förändrade
samhällsstrukturer i Ale Kommun

Framgångsfaktorer: Lika möjligheter till
framgångsrikt lärande

Bostadssegregation och skolsegregation är nära sammankopplade, därav är samhällsstrukturerna avgörande för
möjligheterna att skapa förutsättningar för god utbildning för alla.

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. Beträffande andel elever i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasiet efter vårterminen
2020 var skillnaden 13 procentenheter mellan elever som

Den översyn av skolupptagningsområden som påbörjades under förra året har haft en bred sammansättning i
arbetet och ett brett fokus på långsiktiga hållbarhetsfrågor. Under hösten har förslagen varit föremål för dialog i
politiskt forum (Ale småstäder), fått en fördjupad utredning med konsekvenser och ska därefter ut på dialog
med medborgare/vårdnadshavare under våren.

Ale kommun årsredovisning 2020
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Ett nytt arbete med att ta fram vägledande principer för
planering av var skolor och förskolor bör placeras genomfördes med representanter från olika sektorer. Syftet
är att uppnå god utbildning för alla. Dessa återfinns nu i
det ramprogram som antogs av utbildningsnämndens
sammanträde i januari. Det har legat till grund för fortsatt planeringsarbete av skol- och förskolebyggnation
och utgjort ett stöd i att prioritera och ta ställning.
Revidering av strategier för lokalförsörjning har väckts
med fastighetsavdelningen och kommer att lyftas i samband med nästa lokalförsörjningsplan.
Nybyggnation av förskolor pågår där goda förutsättningar finns för att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande med avseende på enhetens placering och
storlek. Svenstorps förskola har startat, Nolbäckens förskola har flyttat in i början av 2021 och Lövängens förskola byggs under 2021 och står färdig 2022. Samtliga bidrar till goda samhällsstrukturer.

Framgångsfaktorer: Tidiga
samordnade insatser
Målet med arbetet med Tidiga Samordnade Insatser, TSI
är att bygga en arena för samverkan av förvaltningsgemensamma frågor, organiserad efter barn och ungas behov.
Utifrån prioriterade områden, stödjer kommunstyrelsen
arbetet med att förstå, synkronisera, förändra, utveckla
och driva ett gemensamt verksamhetsförankrat arbete
framåt med fokus på frågan/området och därmed också
hantera utmaningar som finns i de organisatoriska mellanrummen. Arbetet är långsiktigt och inför den årliga
gemensamma planen för gemensam verksamhet mellan
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ale kommun
beslutas vilka område som ska prioriteras utifrån kommunens behov.
Arbetet med tidigt samordnade insatser i kommunen har
blivit väl etablerat och ger synliga resultat. Under lång tid
har arbetet handlat mycket om att skapa gemensamma
strukturer men har nu börjat handla mer om de gemensamma processerna med barn och elev i centrum. På
ganska kort tid går det nu att gemensamt skapa en handlingsplan när problem uppstår. Det finns goda exempel
på insatser där mellanrummet mellan olika lagstiftningar
har kunnat överbryggas, till exempel NÄTA. Bedömningen är att TSI-arbetet och strukturen är en viktig tillgång för att lyckas med god utbildning för alla.

framgångsrik skolorganisation. I syfte att stärka förtroende och tillit i styrkedjan har arbetet mot en tillitsbaserad styrning inom utbildning fortsatt enligt plan:




Tillitsdialoger på alla enheter med vertikal dialog
om utbildningsnämndens mål
Värdeskapande uppföljning istället för skriftligt
rapporterande
Professionellt lärande i syfte att utveckla det
professionella kollektiva omdömet och därmed
kunna öka tillit och minska kontroll.

Dialoger har nu genomförts på alla enheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde en gång per termin på
alla enheter sedan våren 2019. Våren 2020 blev delvis
uppehåll på grund av pandemin. Under hösten 2020 har
dialogerna genomförts digitalt.
Dialogerna innebär att samtliga medarbetare i sektor utbildning, två gånger per år, för samtal om utbildningsnämndens övergripande målsättningar tillsammans med
någon från den politiska ledningen eller sektorledningen.
Detta har skapat möten och insikt om det gemensamma
ansvaret för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
barn och elever i Ale, samt insikt om det egna ansvaret
och vilket ansvar varje nivå i styrkedjan har.
Sektor utbildnings arbete med värdeskapande uppföljning tar utgångspunkt i tillitsdelegationens skrift "uppföljning ur ett tillitsperspektiv" och har under året bedrivits enligt plan. Att minska rapportering till förmån för
mer dialog har skapat en större gemensam kunskap i
flera viktiga frågor. Dialoger ger en mer värdeskapande
uppföljning genom att det finns utrymme att dela kunskap och skapa tid för lärande vid själva uppföljningstillfället. När uppföljningen blir mer relevant och ligger nära
enhetens utvecklingsbehov ökar också det interna ansvarstagandet. Dokumentation görs gemensamt i stället
för att alla enheter skriver enskild uppföljningstext. Arbetssättet innebär också en bättre och mer effektiv användning av den gemensamma resursen i form av tid.
Alla enheter dokumenterar fortfarande ekonomi, arbetsmiljö samt gör en egen skriftlig kvalitetsrapport, kallad
pedagogiskt bokslut, efter varje läsår. Denna ligger till
grund för dialoger och fortsatt utvecklingsarbete.

En översyn har gjorts av struktur och effekter och förändringar kommer att initieras under 2021 i syfte att på
bästa sätt använda resurser och samverkansinsatser.

Av stor vikt i en organisation byggd på tillit är utrymme
för det kollegiala lärandet. Det är en utmaning att stimulera och skapa förutsättningar för utveckling av professionellt lärande gemenskaper i organisationen. Då de organisatoriska förutsättningarna varierar mellan verksamheter har enheterna kommit olika långt i arbetet. Covid19 har försämrat förutsättningarna för att majoriteten av
pedagogerna i slutet av 2020 skulle ingå i professionella
lärande gemenskaper.

Framgångsfaktorer: Tillit och
sammanhangsskapande

Framgångsfaktorer: Strategi för hur
personaltäthet ska öka

En väl sammanhållen styrkedja är viktigt för att bygga en

Föreslagen strategi fördelar ansvaret på alla nivåer:

Ale kommun årsredovisning 2020
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Kommunfullmäktige fördelar en ram med intention om ökad personaltäthet
Utbildningsnämnden fördelar resurser i syfte att
öka personaltäthet.
Sektorn söker de statsbidrag som finns för ändamålet samt följer upp förskolans organisering
och nyckeltal
Verksamhet förskola fördelar de tilldelade resurserna i syfte att generellt nå ökad personaltäthet
samt tar fram en fokuserad insats för barn och
pedagoger.

I förskolan förbättrades personaltätheten till 5,7 barn per
årsarbetare i oktober 2020 jämfört med 5,9 i oktober
2019. Förbättringen beror i hög grad på att förskolan
kunde omsätta en del av årets överskott från den statliga
sjukersättningen i form av vikarier.

Framgångsfaktorer: Hållbar
kompetensförsörjning
För att nå god utbildning för alla krävs väl kvalificerade
medarbetare. Många av kommunens verksamheter som
arbetar mot detta mål står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning. Det behövs kraftfulla strategier för att behålla, rekrytera och utveckla chefer och
medarbetare men även nya arbetsorganisationer och yrkesroller för att möta behovet. En kommungemensam
kompetensförsörjningsplan är under arbete.
I syfte att skapa instegsjobb inom förskolan samt en karriärväg för barnskötare har förslag till införandestrategi
för förskoleassistent samt specialistbarnskötare arbetats
fram och presenterats. Arbetet bedrivs i enlighet med
GRs Branschråd förskolas rekommendationer till kommunerna samt i dialog med berörda lokala parter. De nya

yrkeskategorierna beräknas kunna ha anställningsstart
hösten 2021.
Att stödja befintliga medarbetare till vidare studier är en
väg för kompetensförsörjning till utbildningssektorn.
Gemensamma villkor samt ansökningsprocesser för studier inom de centralt prioriterade kategorier förskollärare, lärare fritidshem samt specialistbarnskötare har satts
i verket. De barnskötare som saknat adekvat utbildning
har erbjudits möjlighet till vidareutbildning inom ramen
för sitt arbete. Utbildningen startade i april med 18 deltagare och finansieras till största delen av externa medel.
På utbildningsnämndens sammanträde i september beskrevs arbetet Branschråd grundskola utifrån nuläge med
fokus på kompletterande tjänster där också fackliga synpunkter redovisades. Arbetet fortsätter under 2021.
Höstens planerade tillitsdialoger med temat hållbar kompetensförsörjning har flyttats fram till våren 2021 på grund av
Covid-19. Under hösten 2019 genomfördes de första
tillitsdialogerna på temat Hållbar kompetensförsörjning
på alla enheter. En del av syftet var att skapa förståelse
och (kris)medvetenhet i organisationen inför den stora
rekryteringsutmaning som utbildningsområdet står inför.
En fortsatt dialog och samverkan mellan och över organisationsnivåer är viktigt för att gemensamt hitta nya lösningar och arbetsorganisationer som pekar in i framtiden.
En viktig del i arbetet med kompetensförsörjning är attraktivitetshöjande åtgärder.
Detta arbete har främst genomförts för skolledare genom tillsättning av administratörer och verksamhetssamordnare för att frigöra tid till pedagogiskt ledarskap och
minskat rapporterande/värdeskapande uppföljning. Att
alla pedagoger ska ingå i en lärande gemenskap är en attraktivitetshöjande åtgärd som pågår enligt plan.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt (målområde 8)
Agenda 2030
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Kommentar
Sammantaget bedöms arbetet för måluppfyllelse för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt följa planering och budget. Arbetet bedöms gå i riktning för att påverka positivt.
Att ha en meningsfull sysselsättning och möjlighet till
egenförsörjning ökar förutsättningarna för delaktighet
och känsla av sammanhang. Bättre psykisk hälsa och
längre liv är positiva effekter på lång sikt och dessa får
genomslag såväl för den enskilde som för samhället i
stort i form av ökade skatteintäkter och lägre kostnader.
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Sammantaget arbetar sektorerna gemensamt för genomslag i mål 8 genom bland annat riktade insatser för våra
företagare med syfte att skapa bättre förutsättningar för
deras lönsamhet och tillväxt. Företag i tillväxt utvecklar
nya arbetstillfällen och genererar en bredare och större
lokal arbetsmarknad för Ales invånare.
Överlag går näringslivet bra i Ale kommun vilket bidrar
till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Styrkan är tillväxten i befintliga bolag och lönsamheten i
dessa, utöver detta gynnas företagen av att det finns en
låg konkursgrad. Det som däremot inte är lika tillfredsställande är de nya företagens förutsättningar. Det har
varit få nyetableringar till viss del på grund av avsaknad
av verksamhetsmark. Kommunen har ett för lågt nyföretagande per capita vilket på sikt kan påverka den
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ekonomiska tillväxten negativt.
Kommunen har under året också arbetat för mål 8 genom utvecklandet av en ny översiktsplan. Översiktsplanens strategier i Ale skall ge möjlighet att skapa goda arbetstillfällen och ge näringslivet goda förutsättningar för
tillväxt. I den nya översiktsplanen hanteras bland annat
frågan om verksamhetsmark.
Kommunen arbetar med de interna arbetsvillkoren genom att säkerställa att gällande avtal och regler på området följs. Under 2020 har flera utvecklingsprocesser startats upp inom det arbetsrättsliga området för att skapa
uppdaterade och informativa rutiner och riktlinjer som
ett stöd för chefer och medarbetare. Väl fungerande och
tydliga HR-processer ska medföra en resurseffektivare
organisation och kan ha en positiv inverkan på ekonomin.
Kommunen ser en ökning av antalet ansökningar vid nyrekryteringar, detta kan vara en signal om att Ale kommun ses som en intressant arbetsgivare. En annan anledning kan vara konsekvenser av Covid-19 och nedgång i
tillgängliga arbeten på arbetsmarknaden i övrigt. För att
analysera detta vidare följs utvecklingen framgent.
Under augusti genomfördes arbetet med "heltid för alla"
inom kostenheten, de medarbetare som önskade heltid
gavs den möjligheten. Förändringen följs upp med både
individer och arbetsgrupper för att säkerställa att samtliga som påverkats upplever att det fungerar. Genomförandet har gett negativa ekonomiska konsekvenser då det
är svårt att hitta kombinationstjänster fullt ut som är effektiva ekonomiskt. Samarbete i frågan om kombinationstjänster sker både inom sektorn och med andra sektorer, främst med sektor utbildning.
Utifrån perspektivet att minska ojämlikhet, öka anställningsbarhet samt skapa anständiga arbetsvillkor för de
som finns i marginalen på arbetsmarknaden, de arbetssökande med bland annat arbetsnedsättningar, genomförs
olika insatser. Flera av sektorerna har medarbetare med
stödanställning. Flera verksamheter har medarbetare
med annat ursprung. Mångfalden ses som en resurs och
en tillgång för verksamheten. För att möjliggöra för fler
att komma i sysselsättning har inte insatser ett uttalat
krav på utbildning för medarbetare. Urvalet sker på personlig lämplighet vilket öppnar upp för fler att komma i
sysselsättning.
Regeringen beslutade i maj att fördela statligt stöd till
kommunerna för att möjliggöra finansiering av feriearbeten i kommunal regi. I samverkan mellan sektorerna
skapades snabbt en organisation för att hantera ansökningar och fördela platser. Utöver det statliga stödet
skapades en möjlighet för föreningar att erhålla föreningsbidrag för att möjliggöra deras finansiering av feriearbeten.

Framgångsfaktorer: Fortsatt driva Full
och produktiv sysselsättning med fokus
på människor som står utanför
arbetsmarknaden
Arbetsmarknadsenheten har slagits samman med försörjningsstödsenheten för att öka och förbättra möjligheterna till samarbete. Ett krav har införts för motprestation
för de personer som får bistånd. Alla som får försörjningsstöd ska också ha en placering på arbetsmarknaden.
Inom äldreomsorgen finns ett pågående och aktivt arbete att ta emot praktikanter och personer som behöver
arbetsträning eller står utanför arbetsmarknaden. Verksamheten är positivt inställd till att ta emot personer som
kan tänkas arbeta inom äldreomsorg och har olika behov
av stöd för att få ett fotfäste på arbetsmarknaden.
Flera av verksamheterna tar emot medarbetare med
stödanställningar eller arbetstränar. Det är en resurs samtidigt som det utvecklar förmågan att handleda nya medarbetare. en del har utvecklat sin förmåga och påbörjat
utbildningar för att få kompetens.
Den särskilda situationen med pandemin har ställt höga
krav på verksamheten för att klara målsättningen. Det
har krävt ett annat sätt att arbeta och det har varit svårt
att få ut enskilda personer på arbetsmarknaden. Svårigheterna till trots har enskilda fått praktik/arbete eller blivit självförsörjande på annat sätt.

Framgångsfaktorer: Arbeta med
innovativ kompetensförsörjning inom
de områden där bristyrken identifieras
inom den kommunala organisationen
Kommunen arbetar med innovativ kompetensförsörjning genom att bland annat arbeta med de övergripande
processerna och riktlinjerna för rekrytering.
Vidare arbetas med att utveckla nya och riktade informationsinsatser och riktad annonsering. Ett utökat samarbete med utbildningsinstitut har också initierats vilken
bedöms positivt påverka förutsättningarna för att nå potentiella talanger.
För att behålla, utveckla och attrahera nuvarande och blivande medarbetare har en kompetenskartläggning startat.
I detta arbete har ett stödmaterial tagits fram för att underlätta genomförandet som ska:
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baseras på en grundlig analys av
kompetensförsörjningssituationen
identifiera de centrala problemen i
kompetensförsörjningen
definiera vilka arbetstagargrupper som ska
prioritera
identifiera de centrala insatser som behöver
göras
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Ale kommun har deltagit på Future skills mässan (gymnasiedagarna), som 2020 genomfördes digitalt. Vidare
deltar Ale tillsammans med övriga GR-kommuner för att
utveckla arbetet att aktivt närvara på andra mässor. Till
följd utav Covid-19 har detta område inte kunnat fullföljas under det gångna året.
Verksamheten har också genomfört en kompetensgenomlysning för att skapa struktur och underlag för framtida insatser gällande exempelvis kompetensväxling och
annan vidareutveckling av personal. Underlaget ger även
grund för hur rekryteringsarbetet kan utvecklas via exempelvis de annonser som går ut men även närvaro på
mässor eller liknande.
Sektor service har genomfört en kompetensförsörjningsanalys under hösten som en del i kommunens arbete
med att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsplan. Planen ska syfta till att säkerställa tillräcklig och rätt
kompetens i förhållande till kommunens och sektorernas
uppdrag och mål. Sammanställningen av sektorernas behov pågår och kommer under 2021 falla ut i en samlad
kompetensförsörjningsplan för kommunen. Sektorns
analys visade på att det finns brist av välutbildade kockar
och nyckelkompetens som projektledare/byggingenjörer.
För sektor ATO handlar det om samverkan inom regionen och med närliggande kommuner (till exempel
inom ramen för vård- och omsorgscollage), att erbjuda
praktikplatser för studenter, att fortsätta det påbörjade
arbetet med att skapa tydliga karriärvägar för yrkesgrupperna och kompetens förstärka i egen regi där behov
finns och det bedöms möjligt, samt ett fortsatt samarbete
med de fackliga organisationerna kring frågan.
Sektor kultur och fritid har identifierat kulturskolepedagog som ett bristyrke. Kulturskolans huvudinriktning är
regelbunden undervisning i bild, dans, film, musik, musikal och teater. Undervisningen riktar sig till barn och
unga i åldrarna 0-20 år. Undervisningen sker enskilt eller
i grupp på elevernas fria tid. Utmaningen är att attrahera
medarbetare där arbetsroll och arbetstider förändras i
takt med vad alebor har för behov av sektorns resurser.
Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt, publika
redovisningar och andra externa aktiviteter under verksamhetsåret. Genom samarbeten med andra verksamheter skapas möjlighet för Kulturskolan att arbeta uppsökande och nå nya målgrupper, vilket är ett av flera utvecklingsområden som uppmärksammats i den

nationella kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”.

Framgångsfaktorer: Skapa framtida
arbetstillfällen inom den egna
organisationen och i samarbete med
lokala näringslivet
Kommunen arbetar med att skapa förutsättningar för
framtida arbetstillfällen genom bland annat att utveckla
formerna för samarbete med de verksamhetsförlagda utbildningarna och erbjuda fler praktikplatser.
Vidare arbetas det med kompetenstrappor där till exempel nya befattningar med lägre utbildningskrav införs.
Dessa arbeten bidrar till kompetensförsörjning av organisation och att instegsjobb blir mer tillgängliga för fler
medborgare. Det arbetssättet bidrar till hälsa och välbefinnande då egen försörjning och sammanhang har en
stark positiv korrelation med hälsa.
Samarbetet med det lokala näringslivet kan utvecklas vidare i syfte att skapa framtida arbetstillfällen. På grund av
pandemin försämrades förutsättningarna för detta i relation till det lokala näringslivet som utmanades hårt av förändrad konsumtion och förändrad lagstiftning.

Framgångsfaktorer: Fullfölja
Näringslivsstrategin
Årets fokus har varit att minska risk för konkurser och
öka möjligheter till tillväxt i befintliga företag som drabbats på olika sätt av Covid-19. Näringslivsstrategin har
fem centrala områden med tre huvudmål; Fler nya företag, fler företagsetableringar och ökad tillväxt i befintliga.
Fokus på nya företag har avstannat vilket på sikt är en
viktig fråga att återuppta då kommunen har ett lågt nyföretagande per capita, framförallt bland unga och kvinnor.
Ett lågt nyföretagande per capita, kan på sikt påverka
den ekonomiska tillväxten negativt. Tillväxten bland befintliga företag är fortfarande stabil även om industrin
påverkats av pandemin. Arbetslösheten i kommunen har
ökat, framförallt bland unga utrikes födda, vilket påverkar den hållbara tillväxten. Då fokus förskjutits från strategins övergripande fem områden till enbart två av dem
gör kommunen bedömningen att näringslivsstrategin inte
genomförts i sin helhet utan i en begränsad del.

Hållbara städer och samhällen (Målbild 11)
Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen
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Kommentar
Bedömningen är att arbetet med hållbara städer och
samhällen följer planering och budget och att insatserna
påverkar i en positiv riktning för målet.
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Arbetet mot det hållbara samhället är tvärsektoriellt och
processinriktat. Det innebär att samarbetet mellan och
inom förvaltningarnas ansvarsområde är nödvändigt för
att få förflyttning inom målet, En rad organisationsförändringar har skett som ska tydliggöra ansvarsområden
och ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram under
året. Allt detta bedöms skapa bättre förutsättningar för
att arbeta med området.
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med en genomlysning av inneliggande planer med avseende på hållbarhet
och genom-förbarhet. Arbetet förväntas vara klar första
kvartalet 2021. Den kommer att presenteras i en produktionsplan med en planeringshorisont på cirka tio år.
För att projekten som är utpekade i produktionsplanen
ska gå att genomföra på ett enklare sätt behöver strategiska underlag tas fram. Särskilt tydligt blir det i frågor
som rör parkering, trafik, klimatanpassning och dagvatten. Kopplingen mellan detaljplanering och strategisk
planering behöver också stärkas. Idag är den strategiska
plane-ringen utspridd på flera håll med bristande samordning.
Mark- och exploatering har under året tillkommit sektor
samhällsbyggnad, vilket ger möjlighet till utredning av
större mark-inköp inom strategiskt viktiga områden. Sektor samhällsbyggnad ser stora fördelar med kommunen
som markägare. Dels har Ale kommun själv rådighet
över marken och möjligheten exploatera marken. Vidare
kan kommunen erbjuda näringsli-vet attraktiva möjligheter till etablering för att öka företagsamheten inom
kommunen. Allt detta skapar bättre förutsättning-ar för
att nå målet om ett hållbart samhälle.
Sektor samhällsbyggnad vill ta fram en strategi där infrastruktur- och bygglovszoner indelas, vilket genom tydligheten skulle underlätta samt effektivisera handläggning
och beslutsfattandet. Utmaningen blir att ta fram underlaget och att få konsen-sus i gränsdragningarna. Förenklat kan zoner indelas utifrån pendel där kärnan närmast innebär en viss bygg- och infra-strukturnorm. Det är
viktigt att också inkludera hanteringen av det stora antalet byorter.
Kommunstyrelsen arbetar stödjande med att skapa bättre
förutsättningar för sektorernas arbete. I detta uppdrag
har kom-munstyrelsen för mål 11 tagit fram en Befolkningsprognos 2020-2031 för att underlätta beslut och
prioriteringar.
Sammanfattningsvis beräknas antalet barn i de yngre åldersgrupperna och personer i den äldsta åldersgruppen
öka kraftigt. Prognosen som är gjord 2020 beräknar en
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mindre tillväxttakt än tidigare prognoser. Det beror
framförallt på ett minskat byggande och uppdaterade
siffror från Statistiska Centralbyrån. Den globala pandemin skapar större osäkerheter för prognosen än vanligt.

Diagram 1. Procentuell befolkningsökning respektive år för prognosen 2019 och 2020.

Diagram 2. Procentuell ökning för olika åldersgrupper på 5 och
10 års sikt enligt prognos 2020
Vidare arbetar kommunstyrelsen med att skapa bättre
förutsättningar för bland annat Internet of things (IoT),
att via digitala lösningar hantera vardagliga ting som maskiner, fordon, hushållsapparater och Öppen Data. Avtal har tecknats med leverantör av LoRaWAN-nät, det
vill säga en digital dataöverföringsteknik, som kommer
göras tillgängligt under 2021. Möjlighet till insamling av
data i syfte att skapa bra planerings- och beslutsunderlag
görs möjligt. Visualisering av insamlad data kommer att
möjliggöras där samarbete bland annat har etablerats
med Västra Götalandsregionen i arbetet med öppna data.
Här arbetar också kommunstyrelsen med att säkerställa
att det finns rutiner och riktlinjer för dataskyddsförordningen (GDPR) och annan lagstiftning som reglerar området och säkerställer människors integritet.
Kommunstyrelsen arbetar också med att skapa bättre
förutsättningar för ett gott företagsklimat. Ett gott klimat
påverkar förutsättningarna för företagande och entreprenörskap. Sektor samhällsbyggnad leder detta arbete och
kommunstyrelsen bistår med analys och statistik, med
företagsrelationer, lotsmöten och andra relationsskapande insatser. Slutligen arbetar kommunstyrelsen med
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hållbara städer och samhällen genom arbetet med energioch klimatrådgivning.
Kultur och fritid erbjuder möjligheter till deltagande i ett
rikt kultur och fritidsliv i egen regi samt i nära samarbete
med föreningslivets ideella krafter, detta bidrar till ett
hållbart samhälle. Sektor Kultur och fritid arbetar med
att skapa förutsätt-ningar till mötesplatser för invånare i
Ale. Mötesplatser som erbjuder inflytande och delaktighet är en förutsättning för att möta samhällets behov
framöver. Genom sektorns enheter ökar invånarnas välbefinnande och trygghet, vilket är ett verktyg för att motverkas segregation och utanförskap.
Vatten är, och skall betraktas, som en resurs i den hållbara staden och kan skapa attraktivitet genom grönska
och trevnad. Rätt placerade kan grönområde, vegetation
och öppna bäckar ta hand om regn och avlasta avloppssystemen. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt med att översvämningar undviks och vattenkvalitén förbättras genom mindre utsläpp av dåligt renat avloppsvatten. Skyfallshanteringen och dagvattenfrågan är
kritisk och måste lyftas och förankras övergripande i
samband med planering och markanvändning i Ale kommun.

Framgångsfaktorer: Förändra
samhällsstrukturer i Ale Kommun
Översiktsplanens strategier utgår från att tillväxten de
kommande trettio åren i huvudsak ska ske genom utveckling av de pendelnära orterna.
Det är orterna med pendeltåg som ska ha störst befolkningsökning och kommunen som helhet har ett befolkningsmål på en och en halv procent. Genom en planerad
mark- och vattenanvändning där olika typer av bebyggelse för människor och verksamheter med olika förutsättningar integreras bidrar kommunstyrelsen till att
skapa förutsättningar för förändrade samhällsstrukturer i
Ale kommun.
Kommunstyrelsen har också bidragit till att skapa förutsättningar för förändrade samhällsstrukturer genom att
bistå sektorerna service, utbildning och samhällsbyggnad
i sitt arbete med att ta fram vägledande principer för planering av var skolor och förskolor placeras. Dessa återfinns nu i det av utbildningsnämnden antagna ramprogrammet för nybyggnation.
Samhällsbyggnad arbetar med utgångpunkten "Vi får det
samhälle vi bygger". Ale kommun behöver arbeta för en
god blandning av olika bostadstyper och service. Vidare
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kan en utveckling av gröna stråk för cyklister påverka
möjligheter för att förändra samhällsstrukturer positivt.

Framgångsfaktorer: Infrastruktur och
lokalförsörjning som möter nuvarande
och framtida behov
Sektor service har genom verksamhet fastighet det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning och
har med fokus på effektivt lokalutnyttjande, hållbart byggande och strategisk förvaltning av befintliga lokaler.
Sektorn har även ansvaret för anskaffning, förvaltning
och avveckling av verksamhetslokaler till kommunens
alla sektorer.
Ansvaret har uppfyllts genom en årlig uppdaterad sammanställning av sektorernas långsiktiga behov i en fastställd lokalförsörjningsplan samt påbörjat utvecklingen
av ett mer strukturerat arbetssätt för att underhålla befintliga lokaler. Sektor service har påbörjat arbetet med
att upprätta en långsiktig underhållsplan, där första delmoment är att genomföra en statusinventering av kommunens samtliga lokaler.
Kommunstyrelsen har under 2020 startat upp ett arbete
med att kartlägga behovet samt möjligheterna med
"smart fastighet" som koncept. Det innebär att nyttja digitala verktyg för tillsyn, energianvändning, ventilation
med mera. IT verksamheten kommer framgent att ha en
mer och tydlig direkt koppling till detta mål med lokalförsörjningen i och med den nya organisatoriska tillhörigheten till sektor service. Under året har representation
från IT varit delaktig vid ny- och ombyggnationer kopplat till behovet av digitala verktyg samt IT-infrastruktur
som behövs beroende av vilken verksamhet som skall
bedrivas i lokalen.
Kommunstyrelsen har ansvaret för att samordna arbetet
med befolkningsprognoser och planerat bostadsbyggande som ligger till grund för sektorernas behovsanalys.
Kommunstyrelsen har vidare under 2020 bistått sektor
service med process- och projektledning för framtagandet av nytt kommunhus samt genom samarbete i olika
processer där sektor samhällsbyggnad driver plan- och
utvecklingsfrågor och då bidragit till att lyfta nya perspektiv kring framtida behov.
Samhällsbyggnadsnämnden ser ett behov att införliva
lokalförsörjningsfrågorna i samhällsbyggnadsprocessen
på ett helt nytt sätt än vad som tidigare gjorts. Tillsammans med sektor service behöver sektorn arbeta för en
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hållbar samt långsiktig lokalförsörjningsplan inom ramen
för samhällsbyggnadsprocessen.

Framgångsfaktorer: Möjliggöra för
andra samhällsaktörer att vara med
och lösa samhällsutmaningar
Under pandemin har andra samhällsaktörer klivit in och
arbetet har tagit ordentlig fart då kommunen både som
organisation och samhälle ställdes inför utmaningar som
organisation inte kunde lösa själva.
Flera företag har ställt om sin produktion och hjälpt till
att utveckla produkter och idéer inom företrädesvis
skyddsmaterialområdet. En utveckling har skett av intraorganisatoriska samarbeten där också föreningslivet varit
en spelare tillsammans med förtroendevalda, tjänstepersoner och privat sektor.
Inom Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens områden
har nya former av samarbete kommit till stånd under
året. Näringslivet, frivilliga, svenska kyrkan med flera har
under året bidragit på olika sätt för att lösa utmaningen
som pandemin medfört. Det har handlat om allt från anskaffning av skyddsutrustning till inköp åt äldre och
andra personer i riskgrupper. Samverkan med regionen
har på många sätt intensifierats under året och goda erfarenheter har gjorts.
De sociala och fysiska begränsningar som pandemin har
inneburit har utmanat Kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Begränsningarna har skapat ett stort behov av
grönområden och möjlighet att semestra i sin närhet.
Samverkan har skett både regionalt och med övriga sektorer för att säkerställa fler ytor av grönområden för invånare och besökare att ta del av. Under hösten initierades ett kartläggningsuppdrag tillsammans med sektor
samhällsbyggnad. Kartläggningen syftar till att inventera
de friluftsobjekt som finns i kommunen samt driftsförutsättningar för dessa. Målsättningen är att utredningen ska
bidra till att kvalitetssäkra kommunens friluftsutbud.
Samhällsbyggnadsnämnden ser behov av att skapa kanaler för att bjuda in intressenter i sektorns processerna.
Samhällsbyggnadsnämnden har påbörjat dialogen och
samarbetet med Näringslivsrådet, men Covid-19 har fördröjt processen. Genom arbetet med Ale 360 samlades
representanter från olika delar av samhället och definierade och prioriterade samhällsutmaningar och möjliga
lösningar.
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Framgångsfaktorer: Det långsiktigt
hållbara Ale planeras genom arbetet
med ny översiktsplan
Ale, lätt att leva och långsiktigt hållbart är målet för den
nya översiktsplanen. I strategierna tydliggörs i vilken riktning kommunen ska växa. I fokus är ortsutveckling där
boende och näringsliv ges förutsättningar att växa. De
allmänna intressena tydliggörs och komplexiteten i olika
val mellan dessa tydliggörs i ett nytt digitalt verktyg.
Med anledning av rådande läge har dock arbetsmetoderna behövt justerats. Förtroendevalda och invånare
har deltagit i dialoger om orternas framtida potential och
olika allmänna intressen. Invånare, förtroendevalda, näringsliv, föreningar och övriga myndigheter erbjuds möjlighet att faktagranska och komma med synpunkter på
hela innehållet. Översiktsplanen syftar till en fysisk planering som är långsiktigt hållbar socialt, ekologiskt och
ekonomiskt. Hur utbyggnaden kommer att ske, bedöms
och beslutas i varje detaljplan eller bygglov fortlöpande.
Intressekonflikter kommer att behöva värderas, resultatet
ska hela tiden speglas mot en hållbar utveckling.
Samråd för ny översiktsplan är planerad till februari 2021
och antagande av ny översiktsplan planeras för beslut i
Kommunfullmäktige november 2021.

Framgångsfaktorer: Strategi för hur
kulturlivet ska växa och göras
tillgänglig för fler
Digitalisering är en av våra främsta framgångsfaktorer
för att medvetandegöra, locka till- och föra ut vårt utbud.
Genom Live-streaming kunde vi nå en stor publik då
Kulturskolan hade scenredovisningar i Ale teater. Sammanlagt nitton föreställningar streamades, där vi nådde
mellan 320 och 2400 personer per tillfälle. Denna
nyvunna kunskap tar vi med oss och utvecklar vidare i
vårt digitala scenrum.
Kommunen arbetar vidare med att tillgängliggöra kulturskolan genom att bland annat ett nytt elev- och anmälningssystem för att underlätta och tillgängliggöra.
Kulturskolan har ökat sin närvaro i Skepplanda med celloundervisning en dag i veckan samt barnrytmik 0-4 år.
Denna närvaro bidrar till ökad tillgänglighet i denna del
av kommunen.
Under hösten har kulturskolan satsat på nya verksamheter får att öka tillgängligheten för nya målgrupper. En
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av dessa verksamheter har varit Barnrytmik för barn från
0-4 år, en ny målgrupp för kulturskolan. Ökad tillgänglighet till kultur för barn och unga med funktionsvariation
är ett av flera fokusområden. Under 2020 har Ale kulturskola, med stöd av kulturskolebidraget, bedrivit dramaundervisning och processdrama med elever på särskolan.
Den tredje Artscapeväggen uppfördes i Bohus och
ökade därmed tillgängligheten för offentlig konst på den
orten.
Balkongkonserterna som genomfördes i fyra olika konstellationer (Stina Klintbom och David Carbe, Göteborgs Symfoniker, Skallsjö Sommarorkester samt Ale

Kulturskola) ökade tillgängligheten geografiskt. Vi nådde
ut både till nya platser och en nya målgrupper. Sommarkonserter utomhus är ett framgångsrecept på många sätt.
Vi ansökte- och fick del av Kulturmiljonen för projektet
Gör plats : Förstudien syftar till att skapa bästa tänkbara
förutsättningar för ett nyskapande konstprojekt med kulturarvsperspektiv som sträcker sig över hela GR-regionen. Genom Cultural planning-inspirerat arbete ska
kulturhistoriskt intressanta platser tas fram i nära samarbete med nya målgrupper.

Bekämpa klimatförändringarna (Målbild 13)
Agenda 2030
Bekämpa klimatförändringen
Kommentar
Bedömningen är att kommunen har ett ambitiöst arbete
på flera plan med att bekämpa klimatförändringarna och
att arbetet påverkar positivt för måluppfyllelse.
Utsläppen av växthusgaser inom det geografiska området
Ale kommun har varit i princip oförändrade under de
senaste åren och ingen större förändring kan ses. Under
hösten har ett arbetet med att revidera Energi- och klimatstrategin gjorts. Det reviderade förslaget ska upp för
beslut under början av 2021.
Följande redovisning utgår från Ales Energi- och klimatstrategi där fyra fokusområden för klimatarbetet presenteras: Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam
mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.
För att nå verklig framgång behöver kommunen arbeta
med dessa fyra områden brett inom fyra olika arbetssätt:
Föregångare – hur organisationen arbetar internt, Klimatsmart planering – hur den fysiska miljön skapar förutsättningar för invånarna, Attraktiva samhällen – att det
ska vara lätt att göra rätt, Innovationer – att tänka nytt,
använda nya arbetssätt, tekniker eller metoder.
Fokusområde: Hållbara transporter
Körsträckan med bil per invånare har minskat de senaste
två åren som redovisas efter att ha haft en uppgång åren
innan. Enligt den senaste siffran från 2019 var körsträckan 722 mil/invånare. Förnybara drivmedel står
fortfarande för en liten andel i personbilstrafiken. Elbilar, elhybrider och laddhybrider står för cirka 3,5 % av
personbilarna i trafik i kommunen.
Antal mil med privat bil i tjänst har minskat under 2020
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med cirka 31 % jämfört med 2019 enligt utbetald milersättning. Antalet möten som sker digitalt har ökat kraftigt under året på grund av pandemin vilket också har bidragit till att minska resandet. Vid nybyggnation har
byggnadernas parkeringar utrustats med laddstolpar för
elfordon.
En ny fordonsorganisation är under uppbyggnad med
bland annat målsättningen att minska växthusgasutsläppen från kommunens fordon. Idag leasar kommunen
130 personbilar och lätta lastbilar varav 33 är rena elbilar.
Under året har olika påverkansprojekt inom transporter
som riktar sig till invånarna genomförts. På egna ben är
en utmaning för elever i årskurs 4-6 där de under fem
veckor ska ta sig till skolan utan att bli skjutsade med bil.
Under 2020 deltog 176 elever i Ale och totalt bidrog de
till minskade utsläpp på 1100 kg koldioxid.
Samhällsplaneringen påverkar de konsumtionsbaserade
utsläppen genom att bostäder och verksamheter lokaliseras på platser där det finns bra kollektivtrafik och goda
möjligheter till mobilitetslösningar. En mobilitetsutredning har tagits fram för Nödinge tätort som visar vilka
åtgärder som kan minska ohållbart resande.
Ale kommun har gjort ett tillköp av Västtrafik som innebär att fem stycken eldrivna bussar använts i kollektivtrafiken. Elbussarna har främst trafikerat två linjer, 411 i Älvängen och 404 i Nödinge, men även använts på andra
linjer när det varit möjligt. Huvudsyftet med dessa två
busslinjer är att transportera resenärer till och från pendeltåget. 2020 var det första ”hela” året med elbusstrafik.
Fokusområde: Klimatsmart och hälsosam mat
Kostverksamheten har under 2020 fortsatt sitt arbete
med att både minska matsvinnet och klimatpåverkan
från den mat som serveras. Under året har matsvinnet
minskat ytterligare och är nu 54g per ätande (jämfört
med 66g 2019). Klimatpåverkan för de två
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alternativrätterna ligger nu på 0,9 respektive 0,3 kg
CO2/portion (jämfört med 1,39 respektive 0,69 då mätningen startades 2017). Under hösten arrangerades också
en street food-vecka med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan men också att servera vegetariska alternativ
som eleverna ska bli nyfikna på, våga prova och uppskatta.
För att öka utsorteringen av matavfall bland kommunens
invånare har renhållningsenheten deltagit i projektet
"Gör det inte svårare" under 2020. Projektet är ett samarbete mellan GR och Skåneregionen där informationsmaterial och tävlingar tagits fram för att öka utsorteringen av matavfall.
Fokusområde: Förnybara och resurseffektiva
produkter och tjänster
En utredning pågår för att undersöka förutsättningar för
att skapa cirkulära möbelflöden inom kommunen.
Resurssmart äldreboende är ett projekt inom särskilt boende där Klockareängen, Garverivägen och Backavik
deltagit med fokus på att minska avfall och matsvinn
bland annat genom ett minskat användande av engångsmaterial. Enheterna genomförde åtgärder enligt ett särskilt handlingsprogram med väldigt goda resultat. På
Backavik minskade avfallet (både matavfall och restavfall) med drygt 8 ton, på Garverivägen med 7 ton och på
Klockareängen med nästan 4 ton. Ambitionen är att permanenta arbetssättet och utöka det till att omfatta samtliga särskilda boenden.
För att underlätta och uppmuntra invånarna till återbruk
och återvinning har bland annat bytarcontainrar på ÅVC
Sörmossen införts samt fler fraktioner. Syftet är att verka
för att avfall som kommer in på anläggningen i första
hand ska återbrukas, sedan materialåtervinnas och i sista
hand energiåtervinnas.
F/ACT Movement är ett pågående projekt som syftar till
att bidra till hållbara val gällande mode och textilier. Projektet riktar sig till invånare såväl som företagare.

inom hantverkstjänster har miljökrav beaktats.
Energi- och klimatrådgivning erbjuds kommunens invånare, företag och föreningar. Under året har publika evenemang som föreläsningar fått ställas in på grund av pandemin.

Framgångsfaktorer: Minska de
konsumtionsbaserade utsläppen
Energi och klimatstrategin följs och har under hösten
2020 reviderats. Arbetet med klimat- och energirådgivning stödjer också detta mål.
Inom särskilt boende, hemtjänst och LSS bedrivs merparten av verksamheten i den enskildes hem. Här finns
möjlighet att påverka och motivera kommuninvånare till
kloka val utifrån ett klimatperspektiv. Detta arbete pågår
kontinuerligt.
Utifrån pandemin har följsamheten till kommunens mötes- och resepolicy förbättrats då andelen digitala möten
ökat markant. En ökad användning av skyddsutrustning
har dock skett parallellt vilket varit - och är - nödvändigt
men dessvärre inte bidrar i positiv riktning.
Digitaliseringen av timredovisningen till Försäkringskassan via Aiai har drastiskt minskat pappersförbrukningen
inom assistansen. Inom individ- och familjeomsorgen arbetar man med att digitalisera utskottshandlingar till individutskottet och att automatisera ekonomiskt bistånd.
Genom att driva aktiviteter som verkar för återvinning
och återbruk dvs aktivt arbeta för att putta avfallet upp i
avfallstrappan minskas påfrestningen på klimatet.
Inom va-verksamheten innebär lägre mängd ovidkommande vatten (takvatten, dräneringsvatten och inläckande regn- och grundvatten) desto lägre elkostnader
samt lägre kemikalieförbrukning vilket innebär mindre
utsläpp.

Den mobila återvinningscentralen tillgängliggör för människor som av olika anledningar har svårare att ta sig till
återvinningscentraler.
Inom IT arbetas det utifrån Grön IT som innebär både
minskad miljöpåverkan från själva användandet av IThårdvara och minskad miljöpåverkan genom att optimera och även ersätta miljökrävande processer med ITtjänster.
Biblioteken och Fritidsbanken är två exempel på verksamheter som skapar möjlighet för invånare till delande
framför konsumtion.
Fokusområde: Sunda och klimatsmarta bostäder
och lokaler
I samtliga byggprojekt har hållbart byggande beaktats genom att bland annat bygga energisnåla passivhus utrustade med solceller. Vid upphandling av nya ramavtal
Ale kommun årsredovisning 2020

Framgångsfaktorer: Fullfölja energi och
klimatstrategin
Arbetet med Energi- och klimatstrategin pågår. Under
hösten har ett arbete med att revidera strategin även pågått.
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Framgångsfaktorer: Arbetet med
klimatsmart upphandling
Arbetet med klimatsmart upphandling pågår kontinuerligt. Under året har bland annat klimatkrav ställts i upphandling av asfalt och hantverkstjänster inom bygg.

Genomförande (Målbild 17)
Agenda 2030
Genomförande och globalt partnerskap
Kommentar
Bedömningen är att arbetet med genomförande (mål 17)
följer planering och beslutad budget. Insatserna bedöms
vara positivt påverkande för måluppfyllelse och bidrar
också för genomförande av övriga strategiska mål.

Ett led i detta arbete är kommunens chefsforum som bidrar till att skapa utrymme för dialog i olika frågor och
ett kollegialt sammanhang över hela organisationen. Ett
utvecklingsarbete för chefsforum har initierats under
2020 och en plan för chefsutveckling är under bearbetning.
Flera sektorer har genomfört en kompetensgenomlysning för att skapa struktur och underlag för framtida insatser gällande exempelvis kompetensväxling och annan
vidareutveckling av personal. Underlaget ger även grund
för hur rekryteringsarbetet kan utvecklas via exempelvis
de annonser som går ut men även närvaro på mässor eller liknande.
Stödmaterial har tagits fram som syftar till att underlätta
arbetet med framtagning av planer som bland annat ska
baseras på en grundlig analys av kompetensförsörjningssituationen främst vad gäller bristyrken. Kommunen har
också intensifierat det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Agenda 2030 målen är globala men arbetet måste ske på
alla nivåer, globalt, nationellt, regionalt och lokalt.
Arbetet med att nå framgång i kommunfullmäktiges sex
prioriterade mål pågår i verksamhetsövergripande processer där processledare arbetar som stöd för sektorcheferna som är processägare och målansvariga i målarbetet.
En kartläggning och nulägesbeskrivning har genomförts
för målen och arbetet fortsätter med dialoger om prioriteringar.

Kommunen arbetar också med att ta fram ett upplägg
för ett digitalt och uppdaterat introduktionsprogram för
chefer såväl som medarbetare. Ett välutvecklat program
för "onboarding" bedöms gynna möjligheter till att dels
rekrytera men också behålla kompetens.

Förvaltningen stödjer genomförande och globalt partnerskap genom olika insatser. I arbetet med Ale 360 involveras både invånare, föreningsliv och näringsliv tillsammans med tjänstepersoner och politiker i komplexa
frågeställningar kring mellanmänskliga möten. I diskussionerna har man tagit del av varandras perspektiv och gemensamt prioriterat det fortsatta arbetet. Att ta fram ett
förslag på hur tillitsskapande dialoger kan genomföras
har diskuterats av sektorernas verksamhetsutvecklare.
Ett förslag har arbetats fram av en mindre arbetsgrupp
och testats på några enhetschefer. Lathunden för uppföljande dialoger behöver vidareutvecklas under året.

Framgångsfaktorer: Möjliggöra för nya
samarbeten och effektivare
resursanvändning

Kommunen arbetar med prevention av tidiga skolavhopp genom ett globalt partnerskap. På grund av pandemins förutsättningar har arbetet gått över till att vara digitalt vilket har försvårat insatser inom ramen för samarbetet.

Framgångsfaktorer: Strategi för att
behålla, rekrytera och utveckla chefer
och medarbetare
Kommunen arbetar med olika insatser för att utveckla
chefskapet och stärka kommunens ledare. Detta bidrar
till en ökad trygghet i personalgrupperna vilket förväntas
ge resultat avseende bland annat minskad personalomsättning där omsättningen är hög.
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Arbetet med kompetensstegar har utvecklats och även
satsningar på vidareutbildningar av personal. T.ex.
barnskötare som saknar adekvat utbildning.

Under den mest intensiva fasen av pandemin i våras arbetade kommunen med att möjliggöra för nya samarbeten kopplat till behovet av skyddsprodukter där flera
företag bidrog genom att ställa om produktion och leverera tjänster som i ett kritiskt läge för Ale kommun väsentligt påverkade kommunens möjligheter att säkerställa
skyddsmaterial för sina anställda.
En genomlysning av samhällsbyggnadsprocessen har genomförts med syftet att möjliggöra för nya samarbeten
men också för att fördjupa befintliga samarbeten och
identifiera synergier.
Under 2020 har planeringsarbete avseende Komvux och
gymnasiet tagit fart med både samverkan med GR, närliggande kommuner och lokalt näringsliv. För 2021 kommer former och effekter av detta utvecklas.
Utbildningspaket med yrkesutgångar inom bygg, vård
och omsorg, barnskötare samt industri har arbetats fram.
Flera omorganiseringar i sektorerna KS, samhällsbyggnad och service har skett under året med syfte att möjliggöra effektiviseringar.
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Framgångsfaktorer: 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
helhet och samarbeta över avdelningsgränser och sektorsgränser.
Genom arbetet i Ale 360 möjliggörs medverkan för
andra aktörer och invånare att medverka till att lösa
komplexa samhällsfrågor. Genom samarbete med olika
intresseorganisationer och kommunens råd ges också utrymme för externa aktörer att bidra i genomförandet av
kommunens budget och verksamhetsplan. Inte minst genom näringslivsstrategin.
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med chefer
och andra utvalda tjänstepersoner haft verksamhetsdagar
för att ta fram underlag till kommande års verksamhetsplan med budget. Genom dialog, där både det politiska
och verksamhetsperspektivet synliggjordes, togs ett utkast till plan fram. Arbetssättet upplevdes mycket positivt och transparent. Näringsliv ges möjlighet till påverkan genom den löpande dialogen.
Inom sektor utbildning är ett första område att utveckla
avseende medverkan av andra, att utveckla vårdnadshavardialoger mer kopplade till verksamhetsplan och de
strategiska frågorna. Under året har vårdnadshavardialoger genomförts avseende planering ny skola Nol/Alafors
i syfte att skapa delaktighet i projektet och ytterligare dialoger planeras avseende nya skolområden.
Det finns flera goda exempel där externa aktörer i samarbete med sektor utbildning är med och bidrar. Ett exempel är Invux, ett ESF-projekt som drivs tillsammans med
andra GR-kommuner och där externa aktörer och företag kommer att finnas med. Syftet är att få till utbildning
och arbete. Målet är att erbjuda fler insatser och att inga
ungdomar mellan 16-20 år ska vara utan aktivitet och
gärna i utbildning. Utbildningen ska leda till vidare studier, alternativt till arbete och anställning.
Samarbete med lokalt näringsliv har utvecklats kopplat
till yrkesutbildning.

Framgångsfaktorer: Digitalisering är en
förutsättning för en hållbar utveckling
och att kommunen även på sikt skall
klara att finansiera sina åtaganden. En
utredning ska visa hur detta ska ske på
bästa sätt.
Utredningen har ej genomförts under 2020.
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Sektorerna har dock i samverkan med kommunstyrelsen
arbetat fram lokala e-Strategier för aktivt lokalt digitaliseringsarbete. Kommunstyrelsen deltar i framtagande
och utrullning av olika digitaliseringsinitiativ, små som
stora, tillsammans med berörd verksamhet. Ett nära och
kontinuerligt stöd är viktigt då all digitalisering är teknikdriven och kräver en driftsäker teknikplattform.
Under 2021 rekryterar kommunstyrelsen en digitaliseringsstrateg.

Framgångsfaktorer: Tillit och
sammanhangsskapande
En väl sammanhållen styrkedja är viktigt för att bygga en
framgångsrik skolorganisation. I syfte att stärka förtroende och tillit i styrkedjan har arbetet mot en tillitsbaserad styrning inom utbildning fortsatt enligt plan:




Tillitsdialoger på alla enheter med vertikal dialog
om utbildningsnämndens mål
Värdeskapande uppföljning istället för skriftligt
rapporterande
Professionellt lärande i syfte att utveckla det
professionella kollektiva omdömet och därmed
kunna öka tillit och minska kontroll.

Dialoger har nu genomförts på alla enheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde en gång per termin på
alla enheter sedan våren 2019. Våren 2020 blev delvis
uppehåll på grund av pandemin. Under hösten 2020 har
dialogerna genomförts digitalt.
Dialogerna innebär att samtliga medarbetare i sektor utbildning, två gånger per år, för samtal om utbildningsnämndens övergripande målsättningar tillsammans med
någon från den politiska ledningen eller sektorledningen.
Detta har skapat möten och insikt om det gemensamma
ansvaret för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
barn och elever i Ale, samt insikt om det egna ansvaret
och vilket ansvar varje nivå i styrkedjan har.
Sektor utbildnings arbete med värdeskapande uppföljning tar utgångspunkt i tillitsdelegationens skrift "uppföljning ur ett tillitsperspektiv" och har under året bedrivits enligt plan. Att minska rapportering till förmån för
mer dialog har skapat en större gemensam kunskap i
flera viktiga frågor. Dialoger ger en mer värdeskapande
uppföljning genom att det finns utrymme att dela kunskap och skapa tid för lärande vid själva uppföljningstillfället. När uppföljningen blir mer relevant och ligger nära
enhetens utvecklingsbehov ökar också det interna ansvarstagandet. Dokumentation görs gemensamt i stället
för att alla enheter skriver enskild uppföljningstext. Arbetssättet innebär också en bättre och mer effektiv användning av den gemensamma resursen i form av tid.
Alla enheter dokumenterar fortfarande ekonomi, arbetsmiljö samt gör en egen skriftlig kvalitetsrapport, kallad
pedagogiskt bokslut, efter varje läsår. Denna ligger till
grund för dialoger och fortsatt utvecklingsarbete.
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Av stor vikt i en organisation byggd på tillit är utrymme
för det kollegiala lärandet. Det är en utmaning att stimulera och skapa förutsättningar för utveckling av professionellt lärande gemenskaper i organisationen. Då de organisatoriska förutsättningarna varierar mellan verksamheter har enheterna kommit olika långt i arbetet. Covid19 har försämrat förutsättningarna för att majoriteten av
pedagogerna i slutet av 2020 skulle ingå i professionella
lärande gemenskaper.

Framgångsfaktorer: De personliga
mötena är viktiga för att organisationen
ska bli trygg och delaktig. En större
förståelse och en ökad känsla av
ansvar för helheten. Bättre
organisatoriska och ekonomiska
styrmedel för att så sker.
De personliga mötena har fått stå tillbaka under 2020 beroende av pandemin och de restriktioner för just fysiska
möten som under året skärpts. Användningen av digitala
möten har i stället utvecklats snabbare än vad som annars skulle skett. Digitala möten fungerar bra men kan
inte helt ersätta de personliga mötena.
I sektor service har en tydligare struktur för dialog med
sektorns kunder beslutats och dialoger har genomförts
på alla nivåer. Dialogerna har upplevts positivt och har
bidragit till ökad kommunikation inte minst med avseende på att tydliggöra krav och förväntningar som bidragit till ökad förståelse för varandras roller och uppdrag.

Ale kommun årsredovisning 2020
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av Ale kommuns verksamhet det gångna året. 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. (Siffrorna inom parentes avser förhållanden i föregående års bokslut om inget annat anges).

Sammandrag fem år, kommunen
2016

2017

2018

2019

2020

29 549

30 223

30 926

31 402

31 868

21,87

21,87

21,87

21,87

21,87

30,3

39,0

40,1

95,0

125,6

98,1 %

97,6 %

97,7 %

94,9 %

93,5 %

216,3

124,0

181,7

294,0

273,2

1 423,1

1 454,7

1 537,5

1 724,2

1 894,8

Långfristiga låneskulder, Mkr

310,0

310,0

310,0

360,0

345,0

Lån som andel av anläggningstillgångar

22 %

21 %

20 %

21 %

18 %

Eget kapital, Mkr

847,2

886,2

926,3

1 021,3

1 162,3

50,1 %

50,1%

50,4 %

50,8 %

53,7 %

423,4

437,3

393,1

417,7

609,8

98,5

107,3

142,9

158,2

178,8

567,7

557,3

552,2

533,2

522,5

Anläggningstillgångar, kr

48 161

48 132

49 715

54 907

59 458

Långfristiga låneskulder, kr

10 491

10 257

10 024

11 464

10 826

Borgensåtaganden, kr

14 329

14 469

12 711

13 302

19 135

Pensionsskuld inkl ansvarsförbindelse, kr

22 545

21 990

22 476

22 018

22 006

Allmänt
Folkmängd 31/12
Skattesats, kr
Ekonomiskt resultat
Årets resultat, Mkr
Nettokostnadsandel
Nettoinvesteringar, Mkr
Tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar, Mkr

Soliditet
Borgensåtagande, Mkr
Pensionsskuld, Mkr *
Ansvarsförbindelse, pensioner, Mkr
Per invånare

* 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.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Kommunen redovisade ett resultat på 125,6 Mkr, vilket
är 30,6 Mkr bättre än föregående års resultat på 95,0 Mkr
och 49,6 Mkr bättre än budgeten på 76,0 Mkr.
Den positiva utvecklingen jämfört med föregående år
och budget beror till stor del på 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 eller minskade skatteintäkter i motsvarande grad. Kommunen har fått full ersättning för
sjuklönekostnader för månaderna april-juli samt del av
sjuklönekostnaden för resterande månader, kostnader
som delvis hade uppstått även under ett vanligt år. Vidare leder även förändrad redovisningsprincip av gatukostnadsersättningar till att årets intäkter ökat.
Kommunens investeringar uppgick till 273,2 Mkr (294,0
Mkr), vilket är ca 69 % av budgeten på 395,0 Mkr. Det
lägre utfallet jämfört med budget beror på eftersläpningseffekter, vilket är normalt tillsammans med att budgeten haft en högre ambitionsnivå än vad som varit möjlig att genomföra. Mest omfattande investeringar 2020
utgjordes av ny- och ombyggnad av skolor och förskolor
på 94,6 Mkr, VA-sanering och investering på 34,2 Mkr,
förvärv av del av fastigheten Högstorp 2:1 i Älvängen på
20 Mkr (där marken överförts till kommunens exploateringsfastighet Häljered 2:6), Jennylunds ridanläggning på
13,9 Mkr samt IT-investeringar på 12,2 Mkr.
Kommunkoncernen redovisade ett resultat på 150,7 Mkr
(121,0 Mkr), vilket är en ökning med 29,7 Mkr. Kommunens står för mer än hela ökningen; 30,6 Mkr. Resultatet
för Bohus Räddningstjänstförbund har ökat med
2,1 Mkr (Ale kommuns andel), från 0,3 Mkr till 2,4 Mkr.
AB Alebyggens resultat har minskad med 1,2 Mkr, från
25,0 Mkr till 23,8 Mkr. Alebyggens dotterbolag Skå-Dal
31:3 AB:s har minskat resultatet med 0,1 Mkr, från
- 0,2 Mkr till - 0,3 Mkr. Resultatet för En väg efter rätt
Tanke AB har minskad med 0,8 Mkr från 0,0 Mkr till
- 0,8 Mkr till följd av rivningskostnader. 2019 uppstod en
positiv effekt om + 0,8 Mkr på koncernnivå till följd av
minskad latent skatteskuld på grund utav nedskrivning
av fastighetsvärde samt lägre bolagsskatt. Motsvarande
påverkan finns inte 2020 och leder således till en minskning mellan åren med - 0,8 Mkr. Den slutliga differensen
mellan åren uppgår till - 0,1 Mkr och avser utdelning från
Alebyggen till kommunen.

Den kommunala koncernen
Kommunkoncernen består av nedanstående aktiebolag
samt räddningstjänstförbund.
AB Alebyggen
Bolagets ägs till 100 % av Ale kommun och dess kärnverksamhet är bostadsförvaltning. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket medför marknadsmässiga avkastningskrav istället för kommunallagens
Ale kommun årsredovisning 2020

självkostnadsprincip. Bostadsförvaltningen ska bestå av
ett utbud som är attraktivt och varierat och ska tillsammans med verksamheten i övrigt bidra till en sådan positiv utveckling att kommunens totala attraktionskraft
ökar. Bolaget ska även engagera sig i kommunens näringslivsutveckling och kan i detta avseende nyttjas som
redskap åt kommunen. Centrala beslutsfattare: verkställande direktör Johan Redlund samt styrelseordförande
Anders Ekwing.
Skå-dal 31:3 AB
Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheten Skå-dal
31:3 (Bohus centrum). Centrala beslutsfattare: styrelseordförande Anders Ekwing.
Ale Utveckling AB
Bolaget ägs till 100 % av Ale kommun och är vilande
från och med år 2009. Centrala beslutsfattare: styrelseordförande Mikael Berglund.
En väg efter rätt Tanke AB
Bolaget ägs till 100 % av Ale kommun och förvärvades
som ett strategiskt markförvärv. De i bolaget ingående
fastigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale
torg och kommer så småningom att behöva tas i anspråk
för utveckling av Nödinge torg. Centrala beslutsfattare:
styrelseledamot Ken Gunnesson.
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 till 60 %. Centrala beslutsfattare:
styrelseordförande Anders Ekwing.
Övriga
Ale kommun har ett flertal samägda företag där kommunen saknar betydande inflytande. Dessa ingår inte i den
så kallade kommunkoncernen i årsredovisningen utan
finns endast med som aktie- eller andelsvärde. Kommunen äger aktier i Renova AB, GRYAB AB, GREFAB,
Ale Energi AB, samt smärre aktieposter i Kommentusgruppen AB respektive Inera AB. Kommunen och AB
Alebyggen äger andelar i Ale Elförening. Kommunen innehar även andelar i Kommuninvest ekonomisk förening.
Privata utförare
Kommunen använder sig av privata utförare i viss omfattning. Nedan redovisas de största
utförarna inom varje område.
Grundskolan
Ahlafors fria skola

Boende LSS
Nytida Solhaga by AB

Förskolan
Nödinge församling
Naturmontessori Väst AB
Hålanda förskola Ek förening

Personlig Assistans
Humana assistans AB
Er Assistans i Mellansverige AB
Kura Omsorg i Sverige AB

Gymnasiet
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB
Kitas Gymnasium
Nordens Teknikerinstitut AB

Renhållning
Renova AB
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Den kommunala koncernen
Nämnder

Koncernföretag

Kommunstyrelsen

AB Alebyggen
100%

Valnämnden

Skå-dal 31:3 AB
100%

Överförmyndarnämnden
Samhällsbyggnads
nämnden

En väg efter rätt
Tanke AB 100%
Ale Utveckling AB
100% (vilande)

Jävsnämnden

Servicenämnden
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildningsnämnden

Samägda företag
Bohus räddningstjänstförbund 40%

Koncernen äger
aktier/andelar i:
Renova AB
GRYAB AB
GREFAB
Ale Energi AB
Kommentusgruppen AB
Inera AB
Ale Elförening
KommunInvest Ekonomisk
förening

Privata utförare
(de största)
Förskola:
Nödinge församling
Naturmontessori Väst AB
Hålanda förskola Ek förening

Grundskola:
Ahlafors fria skola
Gymnasiet:
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB
Kitas Gymnasium
Nordens Teknikerinstitut AB
Boende LSS:
Nytida Solhaga by AB

Personlig assistans:
Humana assistans AB
Er Assistans i Mellansverige AB
Kura Omsorg i Sverige AB

Renhållning:
Renova AB

Kultur- och
fritidsnämnden
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Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning
Befolkningsutveckling
Ale kommun har under ett flertal år haft en god befolkningstillväxt, vilket dock ställer krav på ekonomin främst
i form av investeringsbehov i förskolor, skolor och infrastruktur.
Under 2020 har antalet Alebor ökat med 466 (476) personer och invånarantalet uppgår vid årsskiftet till 31 868
(31 402). Detta motsvarar en befolkningsökning med
1,48 % (1,54 %).
Under 2020 föddes det 367 barn och 238 personer avled,
vilket innebär ett positivt födelseöverskott på 129 (138)
personer.
Det flyttade in 2 282 (2 204) personer och flyttade ut
1 955 (1 887) personer, vilket innebär ett positivt flyttningsnetto på 327 (317) personer. Härtill kommer en utjämning på + 10 personer.
Samtliga GR-kommuner (Göteborgsregionen) ökade sin
befolkning under 2020. Kungälv hade den procentuellt
största befolkningsökningen tätt följt av Ale och därefter
Lilla Edet.
Arbetsmarknad
Näringslivet i Ale består av cirka 1 400 aktiva företag
inom tillverknings-, handels- och tjänstesektorn. Ale
kommun är den största arbetsgivaren med drygt 2 200
tillsvidareanställda. Kommunen har ett centralt läge i göteborgsregionen med goda pendlingsmöjligheter vilket
främjar arbetsmarknaden. Under året har arbetslösheten
ökat till följd av Covid-19-pandemin. I december var 950
(673) personer i åldern 18-65 år arbetslösa och sökande i
program hos Arbetsförmedlingen i kommunen vilket
motsvarar en ökning om 41,2 % från föregående år.

Bostadsmarknad
Efterfrågan på bostäder i kommunen är hög. Efterfrågan
har ökat sedan utbyggnad av infrastruktur färdigställdes.
Bostadspriserna har under året ökat i högre utsträckning
än majoriteten av kommunerna i Göteborgsregionen inklusive Göteborg.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Betydande investeringar i bland annat verksamhetslokaler och infrastruktur ska genomföras. Om kommunen
som ett resultat av detta ökar låneskulden i alltför stor
utsträckning, kan det vid en kommande högkonjunktur
med höjda räntor och ökade kostnader för pensionsutbetalningar, ge ekonomiska svårigheter. Den expansion
som kommunen fortsatt planerar för ställer krav på kommunens omställningsförmåga. Kommuninvånarnas behov av kommunala tjänster måste tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt så att den kommunala ekonomin inte
äventyras. Samtidigt måste medel reserveras för investeringar och stigande pensionskostnader. Det är ytterst
viktigt att konsolidera ekonomin för att ha en långsiktig
uthållighet. Det är också av vikt att kommunen klarar av
att färdigställa detaljplaner och bygglov då det är en förutsättning för fortsatt expansion och byggnation.
Pensionsförpliktelser
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 728,3 Mkr (718,9 Mkr). Pensionsförpliktelsen
redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där
pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas
som ansvarsförbindelse uppgår till 522,2 Mkr (533,2
Mkr). Kommunen följer rekommendation 10 från Rådet
för kommunal redovisning (RKR) gällande värdering och
upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Ytterligare upplysningar om förpliktelsen finns i not 17.

I tidigare bokslut har 30,0 Mkr (år 2006), 22,9 Mkr (år 2007), 25,0 Mkr (år 2008), 10,0 Mkr (år 2009), 10,0 Mkr (år 2010) och
10,0 Mkr (år 2011) reserverats i det egna kapitalet för framtida pensionskostnader. Sammantaget har således 107,9 Mkr reserverats. Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar avseende pensionsmedel utan använder istället avsatta medel för att minska/hålla nere den
externa låneskulden.
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Händelser av väsentlig betydelse
Ale kommun och Covid-19
Covid-19-pandemin har som för övriga samhället påverkat Ale kommun väsentligt. Det har inneburit att verksamheter har fått pausa aktiviteter helt eller till delar. Efterfrågan på vissa tjänster har minskat bland annat inom
hemtjänst samt färdtjänst. Kommunen har fått tänka nytt
och vara kreativa för att hitta lösningar så att konsekvenserna för de som verkar och bor i kommunen blir så
lindriga som situationen gett möjlighet till. Det har exempelvis skett genom nya tjänster inom biblioteksverksamheten eller hur kommunen kunnat bibehålla den demokratiska verksamheten genom förändrat sätt att genomföra diverse politiska möten. Pandemin har, trots
alla svårigheter den medfört för alla i kommunen, visat
på att när det blir skarpt läge så kan kommun, invånare,
näringsliv, föreningsliv, när man arbetar tillsammans, leverera vilket man visat med all önskvärd tydlighet. Exempel på detta var att kommunen aldrig stått utan
skyddsutrustning utan redan tidigt under våren kom
igång med införskaffandet av visir, olika typer av munskydd, förkläden, desinfektionsmedel med mera. Fanns
det inte att tillgå på marknaden så fick kommunen till exempel igång egen produktion av förkläden med stor
hjälp av frivilliginsatser från Alebor och föreningsliv.
Desinfektionsmedel fick kommunen bland annat hjälp
av lokalt företag för produktion. Detta är bara några exempel på aktiviteter som pågått under året. Kommunen
har totalt redovisat merkostnader kopplat till Covid-19pandemin på ca 12,6 Mkr och fått ersättning för 9,4 Mkr.
Det innebär att den totala merkostnaden för kommunen
är ca - 3,2 Mkr. Att kommunen har en nettokostnad på
3,2 Mkr för merkostnader för Covid-19 beror bland annat på att alla merkostnader inte har varit sökbara men
den absolut största orsaken är avhängigt att det inte finns
några nationella beslut om kommunen kommer få ersättning för de kostnader som uppstått under framförallt december. Beslut om hur mycket kommunen kommer att
få av sökta medel beslutas inte av Socialstyrelsen förrän i
mitten av februari 2021 samt att kostnader för december
2020 fortsatt inte finns några nationella beslut kring. De
kostnader som kommunen har haft är främst för olika
typer av skyddsmaterial såsom ansiktsmasker, munskydd,
ansiktsvisir, skyddsförkläde, skyddshandskar men även
stora mängder med desinfektionsmedel. Under december fick kommunerna också börja använda sig av så kallade antigentester vilket är snabbtester för att se om någon är smittad av Covid-19. Dessa har använts inom
hemtjänst och särskilda boenden.
Statlig ersättningen för sjuklönekostnader p.g.a. Covid19 har för året utgått med ca 18,5 Mkr. Under 2020 har
regeringen även beslutat om extra statsbidrag kopplat till
Covid-19 som har tillfallit kommunen med 40,9 Mkr.
Det har haft som syfte att framförallt minska konsekvenserna av lägre skatteintäkter samt ökade kostnader eller
uteblivna intäkter på grund av Covid-19-pandemin.
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Kommunens intäktsbortfall samt ökade kostnader har i
efterhand visat sig inte vara så stora som statsbidragen
utgått med vilket bland annat är en orsak till kommunens
goda resultat.
Större investeringsprojekt
Större investeringar under året utgörs av nya förskolor i
Nol (49,2 Mkr), Nödinge (13,2 Mkr) samt Älvängen. Inflyttning på förskolorna i Nol respektive Nödinge förväntas ske under 2021 samt 2022. Inflyttning på
Svenstorps förskola i Älvängen ägde rum i mars 2020
och årets investering uppgår till 12,7 Mkr av totalt
78,4 Mkr. Kommunen har förvärvat del av fastighet
Högstorp 2:1 i Älvängen på 20 Mkr där marken överförts till kommunens exploateringsfastighet under benämning Häljered 2:6. Ombyggnation av Da Vinci-skolan/Ale kulturrum har färdigställts under året med en total investering på 123,7 Mkr, varav 18,2 Mkr upparbetats
under året.
Utrangeringar
Utrangeringar av anläggningstillgångar i fastighetsbeståndet har gjorts med en total realisationsförlust på
11,7 Mkr. Det avser främst eftersläpande utrangeringar
av komponenter som blivit utbytta när lokaler har totalrenoverats.
Sanering av förorenad mark
Efter rivningen av byggnaden på Ale torg som bland annat har inhyst Everts bilverkstad och Grönsakshuset
konstaterades att marken behövde saneras från föroreningar. Totalkostnaden är beräknad till 2,6 Mkr där
0,9 Mkr upparbetats under året.
Skredsäkring i Älvängen
Ale kommun har i över tio års tid varit delaktig och drivande i arbetet med att åtgärda den stora skredproblematik som finns i Älvängens västra industriområde. Ett
stort problem har varit finansiering av åtgärder men i november 2020 beslutade regeringen att skredsäkring i
Göta älv kunde finansieras till 100 % med statliga bidrag.
Ale kommun skickade in en bidragsansökan till SGI i december 2020 och fick ett positivt bidragsbeslut några dagar senare. Bidraget är på 31,85 Mkr och avser utläggande av tryckbank i Göta älv som mothåll mot skred.
Detta är ett viktigt steg i arbetet med skredsäkring av Älvängens västra industriområde. Redan i december 2020
erhöll Ale kommun 12,3 Mkr av bidraget i förskott.
Exploateringsverksamheten
Det bokförda värdet för exploateringar har ökat från
20,1 Mkr till 26,7 Mkr. De största posterna är Kronogården som har ökat med 3,7 Mkr, Skepplanda verksamhetsområde med 2,4 Mkr (netto), Älvängens norra verksamhetsområde med 1,5 Mkr samt Älvängens stationsområde med 1,0 Mkr.
Inkomster på 2,2 Mkr har erhållits för försäljning av
kommunala tomter på Kärrvägen. Beloppet motsvarar i
princip upparbetade kostnader varför det inte har genererat någon resultatavräkning.
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En kommunal tomt, Östans, har under året sålts för
1,2 Mkr. Efter avdrag för upparbetade kostnader har
1,1 Mkr avräknats som vinst. Även exploateringsprojekt
Lärkås/Keillers Damm har vinstavräknats under året,
med ett belopp på 0,5 Mkr.
Från exploateringsprojekt Kronogården har 12,5 Mkr
flyttats till infra/gata och 9,5 Mkr till VA. Det gäller lika
stora belopp för både utgifter och inkomster och avser
gatukostnader/gatukostnadsersättningar samt anslutningskostnader/erhållna anslutningsavgifter. Gatukostnadsersättningarna på 12,5 Mkr har resultatförts på 2020
års resultat. Övriga belopp har aktiverats som anläggningstillgångar respektive långfristig skuld avseende erhållna anslutningsavgifter.
Äskekärrs verksamhetsområde har resultatförts med
- 5,0 Mkr och ”Camping Häljered” med - 0,5 Mkr med
anledning av nedlagda kostnader som ej bedöms kunna
återhämtas vid eventuell försäljning.
Totalt har exploateringsverksamheten under år 2020 genererat inkomster på 3,9 Mkr och utgifter på 14,3 Mkr.
1,7 Mkr har resultatförts som vinst och - 5,5 Mkr har resultatförts som förlust.
Gatukostnadsersättning
Kommunen har tidigare redovisat gatukostnadsersättning som en skuld för att därefter succesivt intäktsredovisa delar av ersättningen över anläggningens nyttjandeperiod. I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings
förtydligade i rekommendation 2 ska intäkter, offentliga
bidrag och avgifter hänförbara till en investering redovisas som en skuld i kommunens balansräkning samt bidrag från övriga bidragsgivare intäktsredovisas samma
period som bidraget erhålls. Gatukostnadsersättning avser ersättningsbelopp hänförbart till investeringsutgift
och ska intäktsredovisas när investeringen fullgjorts i enlighet med periodiseringsprincipen. Detta gäller från
2020 och har efterföljts i årsbokslutet där tidigare års ersättningar bokats om från balansen och påverkar resultatet positivt med 12,4 Mkr i ökade intäkter.
Bidrag till statlig infrastruktur
Under året har det avsatts ytterligare 2,3 Mkr för bidrag
till statlig infrastruktur avseende gång- och cykelväg
Starrkärrsvägen – Prästalund. Tidigare (år 2019) har
0,8 Mkr avsatts och även betalats ut för samma projekt.
Byggstart beräknas dock inte ske förrän tidigast år 2021.
Avsättningar och utgifter kostnadsförs under en 25-årsperiod.
Organisationsförändringar i kommunen
Flertalet organisationsförändringar ägde rum under 2020.
Kommunstyrelsen indelades vid halvårsskiftet i fyra avdelning; HR, Ekonomi, Kansli och säkerhet samt Strategi
och uppföljning. Mark och exploatering samt IT övergick under hösten från kommunstyrelsen till sektor Samhällsbyggnad respektive sektor Service samt bemanningsenheten avvecklades vid halvårsskiftet. Ekonomichef
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Ken Gunnesson är sedan 1 oktober biträdande kommunchef.
AB Alebyggen
Efter några år av detaljplanearbete är flera av bolagets
nyproduktionsprojekt nu under genomförandefas. Parallellt bereds flera projekt för att kunna vara klara för
byggstart kommande år. Under 2020 har ett bostadsområde med 22 lägenheter färdigställts och sju huskroppar
med 194 lägenheter är i produktion.
Folketshus- och Mossvägen i Nol, etapp 1, kommande
Folketshusvägen 14 a och b, innehållande 58 lägenheter,
är i produktion och har inflyttning i april respektive juni
2021. I april 2020 inleddes rivning av Folketshusvägen
10 samt 12, då de p.g.a. sättningsproblem ej motiverade
reinvesteringar. Nybyggnation av etapp 2, innehållande
två nya hus likt etapp 1, har därefter inletts. Färdigställande sker under våren 2022.
Byggstart av 78 lägenheter längs Änggatan i Älvängen inleddes i slutet av år 2018 och inflyttning planeras till årsskiftet 2021/2022. Inom fastigheten kommer ett trygghetsboende med 27 lägenheter att skapas, vilket möjliggörs med beviljat statligt stöd.
Prästgården, Skepplanda; I maj 2020 skedde inflyttning i
22 nya lägenheter. Intresset för lägenheterna var stort.
Prästgården har under året rustats upp utvändigt.
Bohus räddningstjänstförbund
Räddningsinsatser har hanterats på ett tillfredsställande
sätt över hela förbundet. Förbundet har varit förskonade
från större händelser och händelser utdragna i tid såsom
skogsbränder, oljeutsläpp och dylikt.
Under året har det däremot skett många anlagda bränder
i återvinningsstationer samt mindre bränder respektive
brännmärken på eller i närheten av skolor framför allt i
Ale kommun. Det här inträffade mest frekvent under våren, därefter har det skett mer sporadiskt. Som en direkt
följd av detta har ett samarbete inletts med Ale kommun
och polisen för att förebygga liknande incidenter. Ale
kommun var en stor drivkraft i det förebyggande arbetet
och vidtog ett flertal åtgärder som troligtvis gav effekt
tillsammans med de åtgärder som polis och räddningstjänst genomförde.
Totalt har förbundet hanterat 895 insatser, jämfört med
949 uppdrag 2019. Antalet uppdrag och olyckor har
minskat, den positiva trenden påverkas troligen av effekterna av Covid-19.

Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten
Styrmodell
Mellan politik och förvaltning finns en arbetsuppdelning
som innebär att politiken står för beslutsfattandet av
framför allt övergripande och principiella frågeställningar. Förvaltning och chefer ska stå för verkställighet
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och operativt genomförande.
Det finns många styrmodeller som fungerar för en kommun. Ale kommun arbetade tidigare med så kallad balanserad styrning men efter beslut i kommunfullmäktige
övergick man 2020 till tillitsbaserad styrning. Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt
med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov,
där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer
samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.
Det kan även beskrivas som:
· Större fokus på medborgare – innebär att styrningen
ska fokusera på att säkerställa kvaliteten i leverans till
medborgare i verksamhetens uppdrag.
· Öka medarbetarens frihet och eget ansvar – styrmodellen ska skapa möjlighet för medarbetare att tänka nytt
och ta ansvar för att fatta egna beslut för förbättring.
· Förbättra systemsyn för samverkan – modellen ska öka
den sammanhållna styrningen i organisationen genom att
titta på helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i tjänsteleverans till kund.
Verksamhetsplanen 2020 som antagits av kommunfullmäktige i juni 2019 är tänkt att vara ett styrdokument
som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog och en
tydlig riktning mot en ökad tillit i organisationen. För att
nå ett nytt sätt att styra och leda behöver kommunen
skapa förutsättningar att pröva nya arbetsformer. I verksamhetsdialoger tydliggörs prioriteringar och förmågor,
lärande och engagemang i hela organisationen tas tillvara.
Fokus ska läggas på dialog istället för en mängd skrivna
rapporter. Ales vision 2025 samt Agenda 2030 ingår som
centrala delar i verksamhetsplan 2020.
Buffert/Utvecklingsreserv
En budget beskriver den verksamhet som i förväg planeras utifrån ett antal antaganden. Det är sällan dessa antaganden till fullo slår in. Det är därför viktig att i budgeten avsätta utrymme för att kunna hantera avvikelser.
Varje sektor ska avsätta minst en procent av den samlade
budgeten till en reserv (buffert). Reserven ska placeras på
ett sådant sätt att uppkomna kostnader kan hanteras utan
att planerad verksamhet behöver strykas. Om verksamheten inte behöver använda bufferten ska i stället verksamhet planeras som kan genomföras under året som är
av engångskaraktär och därmed inte långsiktigt kostnadsdrivande (utvecklingsreserv). Målsättningen är att beloppet vid årets slut ska vara använt.
Uppföljning
Verksamhetsplan och budget följs upp i delårsbokslut
per 31 mars och 31 augusti samt i den årliga verksamhetsberättelsen per 31 december. Rapporterna innehåller
uppföljning av kommunensstrategiska målsättningar och
nämnders och bolags mål och resultat, framgångsfaktorer, uppdrag, ekonomi och investeringar. Avvikelser
mot budget och avvikelser i måluppfyllelsen analyseras
och åtgärder till förbättringar presenteras.
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Budgetuppföljningar med årsprognoser görs även per
sista februari och maj. Övriga månader sker en avstämning mot periodutfall och periodbudget för att se att aktuell prognos fortsatt håller eller om åtgärder är nödvändiga.
Under 2020 prövades en ny metod där planerings- och
uppföljningsarbetet kompletterats genom dialoger mellan
kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier samt på tjänstepersonssidan mellan sektorledningar
och delar av förvaltningsledningen. Dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna ägde rum under hösten där
respektive nämnds arbetsutskott träffade kommunstyrelsens arbetsutskott. Det senare är också ett led i den uppsynsplikt som kommunstyrelsen har gentemot nämnderna. Servicenämndens arbetsutskott träffar även respektive nämnds arbetsutskott för så kallad "kunddialog"
en gång per år. Dialogmöten mellan sektorledning och
delar av förvaltningsledning sker i anslutning till delårsboksluten och årsbokslutet, totalt tre gånger per år. Dialogkedjan blir således följande: inom respektive
nämnd/sektor har verksamhetschefer dialog med enheter och sammanfattar till sektorchef. Detta möjliggör
minskat skriftlig rapportering till förmån för handling.
Sektorchef har dialog med verksamhetschefer och sammanfattar till nämnd. Nämndernas presidier har dialog
med kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämndernas sammanfattande bedömning utifrån indikatorer/mått och dialoger går till delårsbokslut och årsredovisning för kommunfullmäktige. Tvärsektoriella team bestående av tjänstepersoner och som leds av målsättningsansvarig kopplas
till varje strategisk målsättning för att säkerställa det horisontella samarbetet och vara en motor i arbetet med målen. I teamen kan även externa parter bjudas in. De tvärsektoriella teamen rapporterar till förvaltningsledningen.
Budgetprocess
Budgetprocessen för år 2020 följde i stort tidsplanen
med undantag av att investeringsbudgeten, som vanligtvis fastställs i mars, fastställdes samtidigt som verksamhetsplan och budget. Arbetet påbörjades i mars 2019
med budgetdag där politiker samt förvaltningsledning
var inbjudna. Under mars och april sammanställdes och
presenterades de ekonomiska förutsättningarna samt
skatteprognosen för politiken. Under våren framskred
arbetet med verksamhetsplan och budget genom löpande dialog mellan tjänstemän och de politiska konstellationerna. På kommunfullmäktige i juni 2019 fastställdes
verksamhetsplan och budget. I samband med detta fastställdes också skattesatsen. Nämnderna tog som brukligt
respektive nämnds detaljbudget under hösten.
Ekonomistyrningsprinciper
En god ekonomisk hushållning innebär att de mål och
riktlinjer som fastlagts för ekonomi och verksamhet
stäms av, följs upp och utvärderas kontinuerligt samt att
det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång,
prestationer, resultat och effekter. För att göra ansvar
och befogenheter tydliga samt att få en smidig
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administrativ hantering har nedanstående regler för styrning av nämnder utarbetats. Nedanstående regler gäller
2020.


















Verksamhetsplanen anger kommunfullmäktiges
inriktning, mål, resursfördelning samt investeringsbudget och är det övergripande styrdokumentet riktat till nämnderna. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnd att genomföra den verksamhet som verksamhetsplanen anger inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut
om verksamheten som fullmäktige har fastställt.
Nämnderna ansvarar för att beslutade mål uppnås inom ramen för anvisade kommunbidrag
och övriga resurser. De totala tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse.
Kommunens ekonomi sätter gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist
ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.
Om medelstilldelningen visar sig otillräcklig i
förhållande till målen ska nämnden i första hand
undersöka förutsättningarna att omdisponera
tillgängliga resurser inom nämndens samlade
budgetram och i andra hand hos kommunstyrelsen aktualisera behovet av att ompröva målen
för verksamheterna.
Nämnd kan öka eller minska sin budgetomslutning så länge nettoramen hålls. Tilläggsanslag
under löpande verksamhetsår prövas endast undantagsvis.
Justeringar av teknisk karaktär inom angiven totalram kan beslutas av kommunstyrelsen. Vid
större förändringar kan detta ske under pågående verksamhetsår.
Nämnderna ska upprätta nämndplaner där verksamhetsplanens inriktning, mål etc. fördjupas.
Sektor kommunstyrelsen tar fram anvisningar
för nämndplanerna.
Sektorcheferna ansvarar för att de verksamhetsplaner och andra dokument som krävs för att
styra och leda den operativa verksamheten i riktning mot uppställda mål upprättas och kommuniceras.
Varje nämnd ska årligen besluta om plan för intern kontroll. Uppföljning av internkontrollplanerna ska bifogas budgetuppföljningarna till
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan
därutöver besluta om särskilda internkontroller
av viss verksamhet under löpande verksamhetsår.
Om nämndernas över- eller underskott ska tas
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med till kommande år prövas och beslutas av
kommunfullmäktige varvid hänsyn tas till om
målen är uppfyllda.
Policydokument
Utöver ovan nämnda styrningsprinciper används i kommunen även olika policydokument och riktlinjer. Till exempel:









Finanspolicy
Upphandlingspolicy och upphandlingsbestämmelser
Personalpolicy
Mötes- och resepolicy
Riktlinjer om förtroende skapande verksamhet
(mutor och jäv)
Policy för digitalisering i Ale
Kommunikationspolicy
Delegeringsordningar

Kommunkoncernen
De i kommunkoncernen ingående bolagen och förbund
styrs av ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige. Det gäller framför allt bostadsbolaget AB Alebyggen och Bohus räddningstjänstförbund som är de två instanser som har substantiell betydelse för kommunkoncernen.

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning
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 2019. Det är framförallt 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.
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Verksamhetsmål

Bedömningen är att kommunen har god måluppfyllelse på alla de sex strategiska mål som fanns uppsatta i budget 2020.
Finansiella mål 2020:
Från 2020 års budget har kommunen antagit nya finansiella mål som en del i God ekonomisk hushållning.


Nettokostnadsandelen ska vara högst 96 %
vilket årets resultat som ger en nettokostnadsandel på 93,5 % understeg. I budgethandlingen uttalas att ”för att säkerställa de finansiella målen
ska det redovisade resultatet vara minst 4 % av
verksamhetens nettokostnader över tid.” Årets
resultat är 6,5 % av nettokostnaderna.



Självfinansieringsgraden av investeringar ska
i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod
med 2016 som startår uppgå till minst 70 %. För
bokslut 2020 uppgår kommunens självfinansieringsgrad av investeringar till 86,1 % och för perioden 2016-2020 till 74,0 % 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
2016 som startår behöver även prognostiserade
investeringar, avskrivningar och resultat för
2021 till och med 2023 tas med i beräkningen.
Under den framtida perioden beräknas investeringar inom den skattefinansierade verksamheten göras på nästan 1,4 miljarder vilket drar
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ner självfinansieringsgraden rejält och den prognostiseras då hamna på 54,1 % för perioden
2016-2023. För den skattefinansierade verksamheten, där investeringar och avskrivningar för
affärsverksamhet exkluderas, uppgår årets självfinansieringsgrad till 93,8 %. Ser man på självfinansieringsgraden för perioden 2016-2020 uppgår den till 79,0 % vilket med god marginal hamnar inom det finansiella målet. Självfinansieringsgraden för perioden 2016-2023 hamnar på
58,4 % 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 man 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 230 Mkr
istället 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, LSSboende med mera är hög. Befolkningsökningen i
sig medför också ökade skatteintäkter vilket är
bra. Kommunens snabba tillväxttakt de
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kommande åren kommer dock att utmana nu
gällande finansiella mål.




Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska
öka med en procent årligen på lång sikt. Fullfondsmodellen visar på en soliditet inklusive ansvarsförbindelse på 29,5 % vilket innebär en ökning med 5,2 procentenheter från förra året då
soliditeten uppgick till 24,3 %.
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ska
på lång sikt öka. Kommunens soliditet ska vara
positiv och inte minska fler än två år i rad. Årets
soliditet uppgick till 53,7 %, en ökning på 2,9
procentenheter från förra året då soliditeten
uppgick till 50,8 %.

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.

Resultat och ekonomisk ställning
Resultatutveckling
Ale kommuns årsresultat visar en klar förbättring jämfört
med budget såväl som föregående år. Covid-19pandemin har haft stor påverkan där Ale såväl som övriga kommuner erhållit statligt stöd, samtidigt som verksamheterna inte kunnat bedrivas som vanligt. Sammantaget landade Ale kommuns resultat 49,6 Mkr bättre än
budget. Skatteintäkter och generella statsbidrag är netto
14,9 Mkr bättre än budget. Därtill visar alla nämnder,
förutom servicenämnden, förhållandevis stora överskott.
Bland intäkterna återfinns även 12,4 Mkr avseende gatukostnadsersättningar som lyfts in till följd av förtydligad
redovisningsprincip.
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Resultatet för den kommunala koncernen har ökat med
29,7 Mkr sedan föregående år och uppgår 2020 till 150,7
Mkr.
Nettokostnader
Med nettokostnader menas samtliga driftkostnader efter
avdrag för avgifter och ersättningar samt specialdestinerade statsbidrag. Årets nettokostnader i kommunen, efter
justering för interna kapitalkostnader och avskrivningar,
uppgår till 1 797,5 Mkr, vilket är en ökning med 48,7
Mkr eller 2,8 %. Motsvarande siffror 2019 var 54,3 Mkr
och 3,2 %. Den årliga nettokostnadsökningen de senaste
tre åren har understigit 5 %. Årens utveckling visar att
kommunen har bra kontroll över kostnadsutvecklingen.
Årets utfall kan även spegla minskad aktivitet på grund
av Covid-19.
För kommunkoncernen ser utvecklingen liknande ut, där
motsvarande procentökning varit 2,8 % i år, 3,4 % 2019
samt 4,8 % 2018.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter i kommunen 2020 uppgår till
405,6 Mkr, vilket är en minskning med 14,2 Mkr från föregående år. Den största skillnaden mellan åren härrörs
från minskat bidrag och ersättning från staten 41,5 Mkr
som till största del beror på minskat bidrag för marksanering. Intäkterna från taxor, avgifter och ersättningar
har ökat med 19,5 Mkr. Förändrad redovisningsprincip
gällande gatukostnadsersättningar bidrar med 12,4 Mkr i
ökad intäkt samt konsumtionsavgifter med 9,9 Mkr samtidigt som intäkterna har minskat till följd av förändring
av resultatfond för affärsverksamheten. Försäljning av
verksamhet och konsulttjänster har ökat med 5,3 Mkr.
Ökningen avser försäljning av vård- och boendeplatser
till annan kommun samt interkommunal ersättning. Exploateringsintäkter och realisationsvinster uppgår till 8,5
Mkr vilket är 3,3 Mkr mer än år 2019. Försäljningsintäkter samt övriga bidrag har minskat med 0,3 Mkr respektive 0,5 Mkr.
Verksamhetens intäkter för den kommunala koncernen
uppgår till 572,1 Mkr, en minskning med 16,9 Mkr från
2019.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader i kommunen exklusive av- och
nedskrivningar uppgår till 2 093,5 Mkr vilket är en ökning med 1,1 % i förhållande till föregående år. Motsvarande ökning 2019 var 3,9 %.
Personalkostnaderna totalt har under året ökat med 2,8
% jämfört med en ökning på 1,5 % 2019. Inom personalkostnader redovisas även kostnader för pensionsutbetalningar och pensionsskuldsökning, dock ej de finansiella kostnaderna för pensionsskulden. Den låga ökningen
2019 föregicks av en stor ökning kopplat till pensionsskulden året innan. 2020 års ökning ligger på en låg nivå.
Covid-19-pandemin har troligen påverkat den låga kostnadsutvecklingen avseende personal där det exempelvis
34

varit svårare att bemanna vakanser. Löner och arvoden
ligger på en låg nivå med en ökning med 2,2 % jämfört
med 3,9 % 2019. Pensionskostnader och löneskatt har
däremot ökat med 9,4 %, efter att 2019 minskat med
18,8 %. Ökningen beror bland annat på korrigering i rapportering av förtroendevalda.
Köp av verksamhet, entreprenader och konsulttjänster
har minskat med 40,7 Mkr i förhållande till föregående
år. Sanering av förorenad mark samt sanering vid
Jennylunds ridhus har minskat med 47,3 respektive 13,9
Mkr. Vidare har kostnaderna ökat till följd av interkommunal ersättning med 2,5 Mkr, byte av entreprenör av
slamsug med 2 Mkr samt framförallt köp av verksamhet
från övriga företag med 12,2 Mkr.
Övriga verksamhetskostnader har ökat med 7,9 Mkr i
förhållande till föregående år. Ökningen utgörs till stor
del av de inköp av sjukvårdsartiklar samt skyddsmaterial
som kommunen gjort kopplat till Covid-19, där stor del
av kostnaderna ersätts från staten. Nämnas bör även att
telefonkostnaderna har minskat till följd av bättre avtal
samt färre abonnemang efter genomgång kopplat till ny
upphandling där kommunen nu sparar drygt 1 Mkr årligen.
Verksamhetens kostnader i den kommunala koncernen
ökade med 0,5 % i förhållande till föregående år, där övriga verksamhetskostnader i de kommunala bolagen har
minskat.
Avskrivningar
Kommunens avskrivningar har ökat med 11,0 Mkr jämfört med föregående år och uppgår till 109,6 Mkr som
följd av fler färdigställda anläggningar. I den kommunala
koncernen uppgår avskrivningarna till 140,7 Mkr och är
en ökning med 20,9 Mkr sedan föregående år. Ökningsskillnaden i koncernen är framförallt avhängt återföring
av tidigare nedskrivning som gjordes 2019 med 11 Mkr i
AB Alebyggen avseende Byvägen och Källarliden.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkterna i bokslutet baseras på SKL:s prognos
20:57. Den kommunala fastighetsavgiften har baserats på
slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift och
prognosen för 2020 i SKL:s cirkulär 20:60.
Under 2020 har Ale kommun erhållit 4,6 Mkr (7,1 Mkr) i
ersättning för ökade kostnader för flyktingsituationen.
Dessa intäkter redovisas under generella statsbidrag.
Ingen verksamhet har kompenserats särskilt för dessa
statsbidrag utan de får ses som ett generellt stöd för
ökade kostnader.
Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgiften och extra statsbidrag för flyktingsituationen,
uppgår till 1 926,2 Mkr vilket är 14,9 Mkr bättre än vad
som beräknades i budget 2020. I förhållande till föregående år är det en ökning med 75,2 Mkr (116,6 Mkr), vilket motsvarar 4,1 % (6,7 %).
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De kommunala bolagen erhåller inte skatteintäkter eller
generella statsbidrag.
Finansiella kostnader och intäkter
Den långfristiga låneskulden i kommunen har minskat
med 15 Mkr under 2020 och uppgår till 345 Mkr. Investeringsvolymen har blivit något lägre än planerat och
medfört ett minskat behov av upplåning. Samtliga lån är
tagna hos Kommuninvest i Sverige AB. 75 Mkr är så kallade Gröna lån. Gröna lån är särskilt utvald utlåning avsedd att finansiera projekt hos Kommuninvests medlemskommuner och -regioner som huvudsakligen främjar omställningen till koldioxidsnål och klimattålig tillväxt. Hela kommunens låneskuld har bunden ränta. Den
genomsnittliga räntekostnaden har under året varit 0,35
% (0,42 %).
Årets finansiella kostnader, räntekostnader på upptagna
lån och ränta på pensionsskulden uppgår till 5,8 Mkr
(10,4 Mkr.). Räntekostnad på de externa lånen är 1,3 Mkr
(1,5 Mkr), vilket är förhållandevis lågt till följd av bunden
låg ränta.
Räntan på pensionsskulden 2020 uppgick till 4,4 Mkr
(4,7 Mkr).
De finansiella intäkterna uppgick till 3,1 Mkr (3,2 Mkr).
De finansiella intäkterna består av ränta, borgensprovision och utdelningar.
Kommuninvest har till kommunen lämnat 0,9 Mkr (1,7
Mkr) i överskottsutdelning. Detta belopp ingår i årets resultat då Ale kommun har en medlemsinsats på 25,6
Mkr, vilket motsvarar den nivå som Kommuninvest önskar från sina medlemmar. Förlagslånet på 3,4 Mkr har
lösts av Kommuninvest under 2020, 47 tkr i ränta erhölls
för året dessförinnan.
AB Alebyggen har till Ale kommun lämnat utdelning
med 31 tkr och betalt borgensprovision på 1,5 Mkr. Bohus räddningstjänstförbund har erlagt 28 tkr i ränta under året.
Finansiella kostnader i den kommunala koncernen har
minskat med 4,7 Mkr och uppgår till 7,8 Mkr (12,5 Mkr).
2019 utgjorde 4,2 Mkr nedskrivningspost av aktier i En
väg efter rätt Tanke AB. De finansiella intäkterna i den
kommunala koncernen har tillika minskat med 2 Mkr
från 3,1 Mkr till 1,1 Mkr. 2019 avsåg 1,1 Mkr vinst vid
AB Alebyggens försäljning av aktier i bolaget Bredband
2. Utdelning mellan åren har sjunkit med 1 Mkr i koncernen.
Nettokostnadsandel
Förhållandet mellan nettokostnaderna inklusive finansnettot och skatteintäkter/generella statsbidrag visar hur
stor del av skatteintäkter/generella statsbidrag som åtgår
för att täcka den löpande driften. Årets nettokostnadsandel blev 93,5 %, vilket är betydligt bättre än budget (96,0
%) och föregående år (94,9 %).
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Budgetföljsamhet
Nämnderna visar i allmänhet en god budgetföljsamhet.
Utfallet inom kultur- och fritidsnämnden hamnar på
budget (+ 0,1 Mkr). Resterande nämnder, med undantag
av sektor service som gör ett underskott med - 10,1 Mkr,
visar ett starkt positivt resultat; utbildningsnämnden +
7,9 Mkr, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden + 17,0
Mkr, kommunstyrelsen + 11,7 Mkr och samhällsbyggnadsnämnden + 6,2 Mkr.
Utbildningsnämndens överskott på 7,9 Mkr har till stor
del kopplingar till Covid-19-pandemin, med ökade sjuklöneintäkter men även minskade personalkostnader till
följd där man anpassat bemanningen efter närvarande
barnantal samt aktivt valt att i möjligaste mån undvika vikarietillsättning. Inryms i överskottet gör även ökade
kostnader för transporter i form av skolskjuts, taxiresor
samt persontransporter inom särskolan.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens överskott uppgår till 17,0 Mkr och 6 Mkr av dessa är medel avsatta för
driftsättning av LSS-boendet i Skepplanda. Resterande
överskott är ett resultat av icke nyttjad buffert samt intäkter för sjuklöner samt personalkostnadsminskningar
relaterade till Covid-19.
Kommunstyrelsens överskott på 11,7 Mkr förklaras till
stor del av påverkan relaterat till Covid-19 med minskade
kostnader för färdtjänst och fritidskort, lägre mötesfrekvens och deltagande i förtroendeverksamheten, framskjutna och justerade insatser för Ale 360 samt icke tillsatta vakanser och lägre konsultkostnader till följd. Därutöver har avsatta medel för övriga strategiska mål nyttjats i mycket låg grad.
Servicenämndens utfall understeg budget med - 10,1
Mkr då man inte lyckas nå budgeterade sparbeting. Delar
av beslutade sparåtgärder ger full kostnadsminskning
först 2021, tomställda lokaler påverkar till viss del och
sedan har Covid-19 orsakat problem vid genomförande
av vissa delar, men verksamheten har ett arbete kvar för
att nå budget i balans framgent.
Samhällsbyggnadsnämndens överskott uppgår till 6,2
Mkr och är ett resultat av framförallt lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser samt frånvaro.
Till följd av detta är även kapitalkostnaderna lägre då
samtliga planerade investeringar inte kunnat fullföljas.
Affärsverksamheterna VA och Renhållning visar ett
överskott på 3,6 Mkr till följd av återbetalning från Renova AB i det direkttilldelade insamlingsuppdraget,
högre intäkter för sålt vatten, lägre personalkostnader
kopplat till vakanser och frånvaro samt uppskrivning av
VA-lagret.
AB Alebyggen visar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 24,9 Mkr, vilket är 7,7 Mkr sämre än
föregående år och 0,9 Mkr lägre än budget. Det förklaras
främst av ökade direktavskrivna renoveringskostnader.
Här ingår även positiva budgetavvikelser i form av ökade
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intäkter för ej budgeterad uthyrning av nyproduktion,
lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader till
följd av reduktioner av arbetsgivaravgifter kopplat till
Covid-19.
Skå-dal 31:3 AB visar för året ett negativt resultat på 0,3 Mkr, vilket är 0,1 Mkr sämre än föregående år men
0,2 Mkr bättre än budget.
Bohus räddningstjänst visar för år 2020 ett positivt resultat på 6,1 Mkr. Kommunens andel utgör 40 % och resultatet i koncernen uppgår således till 2,4 Mkr. Budgetens
nettoresultat uppgår till noll. Följande siffror beskriver
hela omslutningen för Bohus räddningstjänst. Föregående års resultat var + 0,8 Mkr. Intäkterna överstiger
budget med 1,6 Mkr, vilket beror på automatiska larm,
fler insatser i Göteborgsregionen, intäkter vid försäljning
av fordon samt statlig ersättning för sjuklönekostnad till
följd av Covid-19. Verksamhetens kostnader understiger
budget med 4,6 Mkr där största orsaken är relaterad till
pågående Covid-19-pandemi där rekrytering försvårats,
utbildningar och övningar inte kunnat genomföras samt
återbetalning av arbetsgivaravgifter skett. Påverkar gör
även lägre pensionsavsättning än förväntat.
För En väg efter rätt Tanke AB samt kommunkoncernen som helhet har det inte gjorts någon budget varför
det inte heller sker någon övergripande uppföljning av
dessa.
Investeringar
Årets beviljade investeringsvolym i kommunen, inklusive
ombudgeteringar från 2019 var 395,0 Mkr. Nettoinvesteringarna under året uppgick till 273,2 Mkr, vilket är ca 69
% av budget.
Årets största investeringar avser nya förskolor i Nol, Nödinge samt Älvängen, VA-sanering och investering, förvärv av del av fastigheten Högstorp 2:1 i Älvängen, ombyggnad av Ale kulturrum/Da Vinci-skolan, Jennylunds
ridanläggning samt IT- investeringar.
Avskrivningarna och årets resultat ger en självfinansieringsgrad på 86,1 % (65,8 %) för kommunens investeringar. För enbart den skattefinansierade verksamheten
är självfinansieringsgraden 93,8 % (73,2 %).
Kommunfullmäktige beslutar inte om investeringsbudget
för kommunkoncernen eller för de i kommunkoncernen
ingående bolag och förbund.
Pensionsskuldens utveckling
Pensionsutbetalningarna ökar nu för varje år och består
till största delen av utbetalningar som finns i ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998. Framöver
ökar emellertid utbetalningarna även från tiden efter
1998 och även den avgiftsbestämda ålderspensionen.
Pensionsskuldberäkningarna har baserats på uppgifter
från KPA enligt pensionsavtalet KAP-KL. Beräkningarna har gjorts enligt den rekommenderade modellen
RIPS med antaganden om livslängd och ränta.
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Avsättningen för pensionsskulden, intjänad efter 1998,
har i kommunen ökat med 20,6 Mkr år 2020 och uppgår
nu till 178,8 Mkr. För kommunkoncernen som inkluderar räddningstjänstförbundet har pensionsskulden ökat
med 20,8 Mkr och uppgår till 181,5 Mkr. I pensionsskuldberäkning ingår även förtroendevalda. Årets avsättningar inklusive löneskatt framgår av noterna till balansräkningen och kan jämföras med föregående år.
Ansvarsförbindelsen för pensionsförmåner intjänade
före 1998 uppgår till 522,5 Mkr och har därmed minskat
med 10,7 Mkr sedan föregående år. Pensionsutbetalningarna från de förmåner som finns i ansvarsförbindelsen
förväntas fortsatt sakta krympa. Ansvarsförbindelsen har
ej resultatförts, vilket är i enlighet med gällande redovisningsprinciper.
Avsättning till deponi
Från år 2003 har det i boksluten successivt gjorts avsättningar för avslutningsarbeten vid Sörmossens avfallsupplag. Sammanlagt har 32,0 Mkr avsatts för avslutningskostnader för Sörmossens avfallsupplag, varvid 27,0 Mkr
har förbrukats. Under 2013 har sluttäckning av Sörmossens avfallsupplag slutförts och en omedelbar effekt är
minskad mängd lakvatten. 2020 års kostnader på 0,2 Mkr
(0,2 Mkr) hänför sig till skötselkostnad. Fonden ska användas för revidering av kontrollprogram och drift och
underhåll av deponin. I bokslutet 2020 uppgår återstående reserverade medel till 5,0 Mkr.
Kassalikviditet och soliditet
Kommunens likvida medel på koncernkontot med flera
uppgick vid årsskiftet till 148,1 Mkr, vilket är 5,4 Mkr
lägre än föregående år. Av likviditeten avsåg 43,1 Mkr
kommunens bolag. Kommunen och dess bolag har en
checkräkningslimit på 30 Mkr vilken ej behövt nyttjas. I
den kommunala koncernen uppgick likvida medel vid
årets slut till 149,5 Mkr, vilket är 5,3 Mkr mindre än föregående år.
Kommunens kassalikviditet; omsättningstillgångar, exklusive exploateringsfastigheter, i relation till korta skulder, uppgick till 61,8 % och är lägre än föregående år
(67,1 %). I kommunkoncernen uppgick kassalikviditeten
till 59,6 % (64,1 %).
Soliditeten, som mäts genom att ställa eget kapital i relation till totala tillgångar, uppgick vid årets slut i kommunen till 53,7 % vilket är högre än föregående år (50,8 %).
Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner är
kommunens soliditet 29,5 % vilket är en klar förbättring
i förhållande till föregående år (24,3 %) tack vare att ansvarsförbindelsen för pensioner stadigt minskar i takt
med pensionsutbetalningarna. Soliditeten i den kommunala koncernen uppgick till 49,0 %, vilket är en försämring med 4,7 procentenheter mot föregående år.
Slutsatser avseende resultat och ekonomisk
ställning
Det ekonomiska resultatet för Ale kommun 2020 är
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historiskt högt vilket är ett resultat av att kommunen
budgeterat med ett överskott på 4 % tillsammans med
att nämnderna sammantaget lyckats hålla sig inom avsatta ramar samtidigt som staten tillhandahållit överkompenserade bidrag avseende Covid-19. Covid-19pandemins fortsatta påverkan är osäker men bortsett
från den förväntas goda förutsättningar för det ansträngda läget kommunsverige väntas gå in i kommande
år med detta som grund. Låneskulden är låg vilket är positivt men det finns fortsatt ett stort investeringsbehov
vilket kommer fresta på kommunens finanser i form av
behov av ökad upplåning.
Kommunens resultat utgör drygt 80 % av den kommunala koncernens som även det landar på en hög nivå.

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. Balanskravet avser kommunens
nämnds- och förvaltningsorganisation. Ale kommun har
sedan införandet år 2000, uppfyllt balanskravet. Det
finns således inte något underskott att återställa. Årets
balanskravsresultat är positivt och uppgår till 125,2Mkr.
Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa
hur balanskravsresultatet har uppstått.

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
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stats- och utjämningsbidrag som för 2020 uppgår till 4,1
% inte medgivit att RUR hade fått ianspråktas.

Väsentliga personalförhållanden

personalfrånvaro och anpassningar gällande nya arbetsmetoder och nya riktlinjer. Arbetsfördelning och arbetsbelastning har stundtals varit mycket hög inom stora delar av kommunens verksamheter.

Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor kritiska framgångsfaktorer för att nå hög
kvalitet i den kommunala servicen. Förväntningarna på
den kommunala verksamheten från kommuninvånarna
avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och individanpassade lösningar ökar. Detta ställer krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering som möjligheter till vidareutbildning.

Ale kommun har tidigare haft en centralt placerad bemanningsenhet, som legat under sektor Service. Under
året har den avvecklats och vikarieanskaffningen har decentraliserats och hanteras i sektorerna.

Antal medarbetare och anställningsformer

AB Alebyggen
I kommunens helägda bostadsbolag AB Alebyggen var
år 2020 medelantalet anställda 38 (38) varav 16 (17) kvinnor och 22 (21) män.

Medelantalet medarbetare (årsarbetare) i kommunen
uppgick år 2020 till 2 567 (2 536). Det är en ökning med
31 sedan föregående år. Antalet månadsanställda årsarbetare var 2 439 (2 408), en ökning med 31 och antalet timanställda årsarbetare var 128 (128), oförändrat.
Antal anställda i kommunen per 2020-12-31 var 2 255 (2
189), en ökning med 66 personer jämfört med samma
tidpunkt föregående år. Av dessa var 81,6 % kvinnor och
18,4 % män. Antal heltidsanställda var 2 092 (1 977) och
antal deltidsanställda var 163 (212). Antalet tidsbegränsat
anställda var 244 (304).
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i kommunen framgår av nedan tabell.
Övergripande är sjuktalen högre än 2019, främst med anledning av Covid-19-pandemin. Den totala sjukfrånvaron
har ökat med 1,5 %. Den stora ökningen ligger främst på
korttidsfrånvaron som ökat från 3,2 % till 4,4 %, samt
sjukfrånvaron i ålderskategorierna 50 + som stigit från
7,6 % till 9,6 %.
202012-31

201912-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie
arbetstid

9,0

7,5

1,5

Sjukfrånvaro, kvinnor

9,7

8,2

1,5

Sjukfrånvaro, män

5,9

4,4

1,5

Ålder - 29 år

7,5

6,6

0,9

Ålder 30 - 49 år

8,9

7,6

1,3

Ålder 50 -

9,6

7,6

2,0

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

4,4

3,2

1,2

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

1,3

1,1

0,2

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar
eller mer

3,3

3,2

0,1

Sjukfrånvaro i procent

Personalförsörjning och kompetensutveckling
Covid-19 har under året haft stor inverkan på medarbetare och chefer. Beroende på hur pandemin har utvecklats har det haft påverkan i form av omfattande
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Hösten 2020 genomförde kommunen åter arbetsmiljöutbildning, för chefer och skyddsombud, i partsgemensam
egen regi. Detta ökar kompetensen, gemenskapen och
medvetenheten kring hur arbetsmiljöarbetet ska fungera
såväl enligt lag, som hos Ale kommun som arbetsgivare.

Bohus räddningstjänstförbund
Ale kommuns andel av räddningstjänstförbundet är
40 % men nedan redovisas personalförhållandena för
hela förbundet (100 %).
Förbundet har 42 (44) hel- och deltidsanställda samt 93
(96) räddningstjänstpersonal i beredskap. Personalen är
fördelad på förbundets fem brandstationer. Av förbundets 13 kvinnliga medarbetare arbetar 11 i utryckande
tjänst.
Sjukfrånvaron i förbundet var år 2020 totalt 5,3 % (4,2
%). För kvinnor var den 7,4 % (10,6 %) och för männen
5,1 % (3,1 %). Fördelningen bland åldersgrupperna var:
29 år och yngre 10,7 % (5,8 %)
30-49 år 1,9 % (1,4 %)
50 år och äldre 7,0 % (7,7 %)
Sjukfrånvaron 60 dagar och mer i förhållande till total
sjukfrånvaro var 20,2 % (49,7 %).
Med anledning av Covid-19 har medarbetarna tagit sitt
ansvar och stannat hemma även vid lindriga symptom.
Det har förekommit någon enstaka längre sjukskrivning
under året på grund av planerad operation, resterande är
frånvaro av kortare karaktär.
Kommunkoncernen
Övriga bolag i den redovisade kommunkoncernen i årsredovisningen har ej haft några anställda under året.

Förväntad utveckling
Första skatteprognosen för 2021 visar på en positiv avvikelse mot fastlagd budget på ca 36,6 Mkr. Skatteprognoserna är fortsatt mycket osäkra på grund av rådande
Covid-19-pandemi. Sveriges Kommuner och Regioner,
SKR, har det senaste året mer pratat om senarior snarare
än prognoser på grund av den stora osäkerheten. SKR
gör bedömningen att konjunkturen stärks i Sverige 2021.
En endast svag återhämtning beräknas ske i början av
2021, likt den svaga utveckling som präglade
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avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis Covid-19pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och
restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten
bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta
av pandemin torde ligga bakom oss.
När det gäller kommunens kostnadsutveckling finns det
även här en rad fortsatta osäkerheter. De ökade försörjningsstödskostnaderna är en, en annan är att kommunen
under andra halvåret 2020 sett en ökning av placeringskostnader inom Individ och familjeomsorgen. Kommunen har fortsatt också en hög investeringsnivå som är ett
led i att kommunen växer. Investeringarna består både i
förskolor och skolor men nivån på investeringar är också
betydande inom VA de närmsta åren. Skatteintäkterna
ser dock ut att öka väl utifrån senaste skatteprognos för
2022 medan det i dagsläget ser ut att bli lägre för 2023.
Det innebär att kommunen måste fortsätta arbeta med
att hitta smarta lösningar, arbeta med digitalisering samt
fortsätta prioritera inom nuvarande verksamheter.
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När det gäller koncernen Ale kommun som nästan till
uteslutande del består av primärkommunen samt det
helägda bolaget Alebyggen är den förväntade utvecklingen att koncernen som helhet även fortsatt kommer ha
en stabil ekonomi men med sina utmaningar. Ale kommun är i en fortsatt expansiv fas och för att även framgent kunna vara det så behövs bland annat ett bostadsutbud som fortsatt är attraktivt, varierat och med en konkurrenskraftig hyressättning. Det som ett led att bland
annat få än fler att vilja bosättas sig i Ale kommun och
därigenom bidra till befolkningstillväxten. Fortsatt befolkningstillväxt är en viktig parameter för att kommunen som helhet ska kunna ha en god ekonomi med bland
annat bra serviceutbud till dess invånare och de som verkar i kommunen. En väntad lågkonjunktur tillsammans
med de ökande försörjningsstödskostnaderna som visat
sig de senaste åren innebär att kommunen och dess bolag tillsammans fortsatt ska ta ett socialt ansvar och verka
för trygghet, inkludering och social sammanhållning samt
verka för bostadsförsörjning för personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad.
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Ekonomisk sammanställning
Resultaträkning
Mkr

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

Not

2
3
4
5
6
7
8

Årets resultat
Nettokostnadsandel inkl finansnetto

Kommunen

Kommunkoncernen

2019

2020

2019

2020

419,8
-2 070,0
-98,6
-1 748,8
1 501,3
349,7
102,2
3,2
-10,4
95,0
-

405,6
-2 093,5
-109,6
-1 797,5
1 524,6
401,6
128,7
2,6
-5,8
125,6
-

589,0
-2 189,8
-119,8
-1 720,6
1 501,3
349,7
130,4
3,1
-12,5
121,0
-

572,1
-2 200,2
-140,7
-1 768,8
1 524,6
401,6
157,4
1,1
-7,8
150,7
-

95,0

125,6

121,0

150,7

94,9 %

93,5 %

Kassaflödesanalys
Mkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för realisationsvinster/förluster
Justering för övr ej likv påverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökn/minskn av förråd, varulager, pågående arbeten
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av lån
Ökning/minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Bidrag till infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring likvida medel
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Kommunen

Kommunkoncernen

2019

2020

2019

2020

95,0
98,6
18,7
5,6
-3,9
214,0

125,6
109,6
22,5
16,6
2,9
277,1

121,0
119,8
21,7
-1,6
-3,9
257,0

150,7
140,7
26,3
16,6
2,9
337,2

17,7
9,8
4,0
245,5

12,4
-6,5
6,4
289,5

16,9
9,8
6,5
290,2

4,7
-6,5
15,9
351,3

289,7
-4,3
2,6
-291,4

-268,9

-370,1

-522,6

-4,3
0,8
-272,4

-4,3
11,6
1,2
-361,6

-4,3
0,8
-526,1

80,0
-30,0
3,2
0,9
54,1

60,0
-75,0
-9,0
3,7
-20,3

113,0
-45,9
13,3
0,5
80,9

252,8
-77,0
-7,0
2,9
171,7

-0,8
7,4
146,1
153,5
7,4

-2,2
-5,4
153,5
148,1
-5,4

-0,8
8,7
146,1
154,8
8,7

-2,2
-5,3
154,8
149,5
-5,3
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Balansräkning
Mkr

Not

Kommunen

Kommunkoncernen

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

10,1

10,2

10,1

10,2

9

1 559,7

1 729,2

2 339,6

2 568,5

- Maskiner, fordon och inventarier

10

106,0

108,5

123,9

127,0

- Pågående ny- och ombyggnader
Finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur

11
12

47,6
0,8

43,9
3,0

104,0
26,7
0,8

266,4
23,8
3,0

1 724,2

1 894,8

2 605,1

2 998,9

30,6
2,3
89,3

29,3
0,9
104,0

30,6
2,3
99,3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter
Varulager VA
Övriga kortfristiga fordringar

13
14

29,3
0,9
101,7

Likvida medel

15

153,5

148,1

154,8

149,5

285,4

270,2

289,0

281,7

2 009,6

2 165,0

2 894,1

3 280,6

95,0
100,0

125,6
100,0

121,0
100,0

150,7
100,0

Justerat eget kapital *
Övrigt eget kapital

826,3

15,4
921,3

1 221,5

15,4
1 342,4

Summa eget kapital

1 021,3

1 162,3

1 442,5

1 608,5

17

158,2

178,8

160,7

181,5

18
19

5,2
2,5
20,7

5,0
4,6
20,6

5,2
2,5
20,7

5,0
4,6
20,6

11,2

14,8

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Avsättning för återställande av deponi
Avsättning för bidrag statlig infrastruktur
Investeringsfond VA

16

Uppskjuten skatt

-

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

186,6

209,1

200,3

226,6

20

420,3

405,8

846,3

1024,6

21

381,4
801,7

387,8
793,7

405,0
1 251,3

420,9
1 445,6

2 009,6

2 165,0

2 894,1

3 280,6

S:a eget kapital, avsättningar o skulder
Ställda panter (fastighetsinteckningar)
Ansvars- och borgensförbindelser

22

417,7

609,8

3,7

5,1

Pensionsförpliktelser som ej tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna (inkl löneskatt)

23

533,2

522,5

533,2

522,5

50,8 %

53,7 %

49,8 %

49,0 %

Soliditet

* Tidigare inkomster från gatukostnadsersättningar.
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Notförteckning
Not 1
Kommunens redovisning

kostnader.

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.

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.

Anläggningstillgångar och kapitalkostnader
Värdering av anläggningstillgångar sker till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Anskaffningsvärdet
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 2020).
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
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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 är skuldförda från tidigare år har justerats
genom en ökning av eget kapital.
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.
Den preliminära slutavräkningen för 2020 har gjorts i enlighet med rekommendation 2 från Rådet för kommunal
redovisning, vilket innebär att det är SKL:s decemberprognos, cirkulär 20:57 som använts.
Kommunal fastighetsavgift
Den kommunala fastighetsavgiften har tagits upp till det
rekommenderade beloppet i SKL:s cirkulär 20:60.
Leasingavtal
Ale kommun leasar personbilar och datorer med en
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löptid på högst tre år. Kommunernas samtliga leasingavtal klassificeras som operationella och har inte tagits upp
i balansräkningen utan redovisas som hyresavtal.
Kommunkoncernen
Koncernens jämförelsetal för år 2019 har ändrats i resultat- och balansräkning samt noter på grund av sen ändring av Alebyggens och Skå-dals bokslut för år 2019.
Ändringarna kom därför inte med i den sammanställda
redovisningen i Ale kommuns årsredovisning för 2019.
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.
Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär
att kommunens bokförda värden på aktier i
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dotterbolagen eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterföretagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har tagits med. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats. Redovisningsprinciperna är
inte helt enhetliga mellan kommunen och dotterbolagen.
I den mån det varit möjligt har kommunens principer
styrt. Någon anpassning av avskrivningsprinciperna har
t.ex. inte gjorts.
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.
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Not 2
Mkr

Kommunen

Verksamhetens intäkter

2019

Försäljningsintäkter
Taxor, avgifter och ersättning *
Hyror och arrenden
Bidrag och ersättningar från staten **
Övriga bidrag

Kommunkoncernen

2020

2019

2020

15,5

15,2

15,5

15,2

142,7

162,2

134,0

152,2

38,7

38,7

213,4

218,2

175,5

134,0

175,5

134,0

4,4

3,9

4,4

3,9

37,8

43,1

34,9

40,0

Exploateringsintäkter

4,3

8,2

4,3

8,2

Realisationsvinster

0,9

0,4

7,0

0,4

419,8

405,6

589,0

572,1

Försäljning av verksamheter och
konsulttjänster

* År 2020 ingår intäkter för gatukostnadsersättningar med
13,5 Mkr jämfört med 1,1 Mkr föregående år (jämförelsestörande).
** År 2019 har Ale kommun erhållit bidrag från staten för
sanering av förorenad mark i Nol och Älvängen med
50,2 Mkr. Motsvarande belopp år 2020 är 1,4 Mkr (jämförelsestörande). År 2020 har ersättning från staten, med anledning av Covid -19, erhållits med 28 Mkr. Motsvarande
belopp fanns inte år 2019 (jämförelsestörande).

Not 3
Kommun-

Mkr

Kommunen

Verksamhetens kostnader

2019

2020

2019

2020

Inköp anläggn.-/underhållsmat.

5,3

6,4

14,4

15,8

Inköp vatten/el för distribution

7,9

9,2

7,9

9,2

Bidrag och transfereringar

koncernen

55,9

54,9

55,9

54,9

437,7

397,0

409,6

367,7

1 287,7

1 323,2

1 335,3

1 368,8

Lokal- och fastighetskostnader

116,1

114,5

110,5

108,6

Försäkringar, skatter och avg.

23,8

26,2

35,9

39,1

Övriga verksamhetskostnader

129,0

136,9

207,5

210,0

-

11,9

-

11,9

6,6

13,2

9,0

13,2

-

-

4,6

1,0

2 070,0

2 093,5

2 190,6

2 200,2

Köp av verksamheter och entrepr. *
Personalkostnader **

Kostnad för sålda exploateringar
Realisationsförluster
Skattekostnad

* År 2019 ingår kostnader för sanering av förorenad mark
i Nol och Älvängen med 50,4 Mkr. Beloppet år 2020 är
3,1 Mkr (jämförelsestörande). Motsvarande belopp har intäktsförts som bidrag från staten m fl. År 2019 ingår kostnader för sanering av förorenad mark i Jennylund med
15 Mkr. Motsvarande kostnad finns ej år 2020.
Personalkostnader
** Personalkostnader

2019

2020

Löner och arvoden

904,3

924,6

(+2,2 %)

Sociala avgifter

279,9

286,9

(+2,5 %)

99,4

108,7

(+9,4 %)

4,1

3,0

(-26,9 %)

1 287,7

1 323,2

(+2,8 %)

Pensionskostnader och
löneskatt
Övriga personalkostnader

Not 4
Kommun-

Mkr

Kommunen

Avskrivningar

2019

2020

2019

2020

Byggnader och tekn. anläggn.

71,7

81,7

97,4

108,7

Maskiner, fordon och inventarier

22,5

23,7

26,5

27,8

4,4

4,2

4,4

4,2

-

-

2,4

-

Immateriella anläggn tillgångar
Nedskrivningar
Återföring av tidigare nedskrivning

koncernen

-

-

-11,0

-

98,6

109,6

119,8

140,7
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Not 5

Not 7

Mkr

Kommunen

Skatteintäkter

2019

Prel. skatteinbet. under året
Prognos slutavräkning
Differens slutlig taxering och redov
skatteintäkt för föreg år

Kommunkoncernen

2020

2019

2020

1 513,9

1 554,5

1 513,9

1 554,5

-13,3

-22,4

-13,3

-22,4

0,7

-7,5

0,7

-7,5

1 501,3

1 524,6

1 501,3

1 524,6

Mkr

Kommunen

Kommunkoncernen

Finansiella intäkter

2019

2020

2019

2020

Ränteintäkter

0,2

0,1

0,1

0,2

Borgensprovisioner

1,2

1,5

-

-

Utdelning

1,8

0,9

1,9

0,9

-

-

1,1

-

3,2

2,6

3,1

1,1

Övriga finansiella intäkter *

* Övriga finansiella intäkter år 2019 avser vinst vid AB
Alebyggens försäljning av aktier i bolaget Bredband 2.
Not 6

Not 8
Kommunkoncernen

Mkr

Kommunen

Generella statsbidrag/ utjämningsbidrag

2019

2020

2019

2020

Inkomstutjämning

242,3

243,6

242,3

243,6

Kostnadsutjämning

11,6

-10,6

11,6

-10,6

Regleringsavgift/bidrag

21,6

32,0

21,6

32,0

Bidrag för LSS-utjämning

11,4

1,4

11,4

1,4

-

13,9

-

13,9

7,1

4,6

7,1

4,6

Stöd för att stärka välfärden

-

15,9

-

15,9

Stöd med anledning av Covid -19

-

40,9

-

40,9

Införandebidrag
Stöd p.g.a. flyktingsituationen

Stöd för periodiseringsfond
Fastighetsavgift

-

1,9

-

1,9

55,7

57,9

55,7

57,9

349,7

401,6

349,7

401,6
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Mkr

Kommunen

Kommunkoncernen

Finansiella kostnader

2019

2020

2019

2020

Räntekostnader

-1,5

-1,3

-3,6

-3,3

Ränta på pensionsskuld

-4,7

-4,4

-4,7

-4,5

Övriga finansiella kostnader *

-4,2

-

-4,2

-

-10,4

-5,8

-12,5

-7,8

* Övriga finansiella kostnader år 2019 avser nedskrivning av aktier i En väg efter rätt Tanke AB p.g.a. nedsatt värde av fastighet.
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Not 9
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, Mkr

Verksamhetsfastigheter

Markreserv

Fastigheter
för affärsverksamhet

Publika fastigheter

Fastigheter
för annan
verksamhet

Kommunen

Summa mark, byggnader
och tekniska anläggningar
2020

2019

Anskaffningsvärde
Ing ack anskaffningsvärde

137,0

1 711,9

272,6

350,5

1,3

2 473,3

2 221,6

25,7

153,6

32,8

29,1

-

241,2

256,6

Försäljning/utrangering

-

-27,3

-0,2

-0,2

-

-27,7

-4,9

Omklassificering *

-

-

9,5

12,5

-

22,0

0,0

162,7

1 838,2

314,7

391,9

1,3

2 708,8

2 473,3

0,0

-685,3

-94,4

-133,7

-0,2

-913,6

-844,0

-

-60,3

-6,7

-14,6

0,0

-81,7

-71,7

Årets investering

Utg ack anskaffningsvärde
Avskrivningar
Ing ack avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering

-

15,7

0,0

0,0

-

15,7

2,1

Utg ack avskrivningar

0,0

-729,9

-101,1

-148,3

-0,3

-979,6

-913,6

Ing planenligt restvärde

137,0

1 026,6

178,2

216,8

1,1

1 559,7

1 377,6

Utg planenligt restvärde

162,7

1 108,3

213,6

243,6

1,0

1 729,2

1 559,7

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2020

-

24,6 år

33,8 år

22,1 år

20,0 år

24,9 år

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2019

-

25,9 år

33,4 år

21,7 år

20,0 år

196,1

1 713,0

1 508,4

350,5

1,3

3 769,3

3 496,6

25,7

153,6

34,6

29,1

-

243,0

266,4

Försäljning/utrangering

-

-27,3

-0,2

-0,2

-

-27,7

-8,9

Omklassificering *

-

-

94,2

12,5

-

106,8

15,2

221,8

1 839,3

1 637,0

391,9

1,3

4 091,3

3 769,3

Ing ack avskrivningar **

-

-685,6

-610,2

-133,7

-0,2

-1 429,7

-1 339,9

Årets avskrivningar

-

-60,4

-33,7

-14,6

0,0

-108,7

-97,4

Försäljning/utrangering

-

15,7

-

0,0

-

15,7

3,2

Nedskrivningar***

-

-

-

-

-

-

-6,6

Återföring av nedskrivningar

-

-

-

-

-

-

11,0

25,7 år

Kommunkoncernen
Anskaffningsvärde
Ing ack anskaffningsvärde **
Årets investering

Utg ack anskaffningsvärde
Avskrivningar

Utg ack avskrivningar

-

-730,3

-643,9

-148,3

-0,3

-1 522,8

-1 429,7

Ing planenligt restvärde

196,1

1 027,4

898,2

216,8

1,1

2 339,6

2 156,7

Utg planenligt restvärde

221,8

1 109,0

993,1

243,6

1,0

2 568,5

2 339,6

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2020
Genomsnittlig nyttjandeperiod 2019

29,9 år
31,1 år

* I kommunen avses överföring av VA-anläggningar respektive gatuanläggningar från exploateringsverksamheten. I koncernen tillkommer omföring från pågående ny- och ombyggnader.
** Ingående värden i koncernen har justerats p.g.a. sen ändring av Alebyggens bokslut för 2019.
*** Föregående års nedskrivningar har justerats med - 2,4 Mkr p.g.a. sen ändring av Alebyggens bokslut för 2019. Resterande - 4,2 Mkr avser nedskrivning av fastighetsvärdet i En väg efter rätt Tanke AB och har bokförts bland övriga finansiella kostnader som nedskrivning av aktier.

Ale kommun årsredovisning 2020

46

Not 10
Maskiner, fordon, och
inventarier, Mkr

Maskiner

Inventarier och
byggnadsinventarier

Fordon

Kommunen

Summa maskiner, fordon
och inventarier

Immateriella anläggn
tillgångar

2020

2019

2020

2019

Anskaffningsvärde
Ing ack anskaffningsvärde

4,0

26,3

204,0

234,3

238,5

29,0

24,7

Årets investering
Försäljning/utrangering
Omklassificering
Utg ack anskaffningsvärde

1,5
-0,1
-

1,2
-4,3
-

25,0
-21,9
-

27,7
-26,3
0,0

33,1
-37,3
0,0

4,3
-

4,3
-

5,4

23,2

207,2

235,8

234,3

33,3

29,0

Ing ack avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Omklassificering

-2,2
-0,5
0,1
-

-16,9
-2,2
3,8
-

-109,2
-21,0
20,9
-

-128,3
-23,7
24,9
-

-141,5
-22,5
35,6
-

-18,9
-4,2
-

-14,5
-4,4
-

Utg ack avskrivningar

-2,5

-15,4

-109,3

-127,2

-128,3

-23,1

-18,9

Ing planenligt restvärde

1,8

9,4

94,8

106,0

96,9

10,1

10,2

Utg planenligt restvärde

2,9

7,8

97,9

108,5

106,0

10,2

10,1

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2020

5,4 år

5,6 år

7,5 år

7,3 år

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2019

5,6 år

5,5 år

7,3 år

Ing ack anskaffningsvärde

4,7

41,5

228,9

275,1

278,8

29,0

24,7

Årets investering
Försäljning/utrangering
Omklassificering
Utg ack anskaffningsvärde

1,5
-0,1
-

6,0
-4,3
-

24,9
-22,3
-

32,4
-26,7
-

34,9
-38,6
-

4,3
-

4,3
-

6,1

43,2

231,4

280,7

275,1

33,3

29,0

Ing ack avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering

-2,7
-0,5
0,1

-22,7
-4,0
3,8

-125,8
-23,3
21,3

-151,2
-27,8
25,2

-161,6
-26,5
36,9

-18,9
-4,2
-

-14,5
-4,4
-

Utg ack avskrivningar

-3,0

-22,9

-127,8

-153,7

-151,2

-23,1

-18,9

Ing planenligt restvärde

2,0

18,8

103,1

123,9

117,2

10,1

10,2

Utg planenligt restvärde

3,1

20,3

103,6

127,0

123,9

10,2

10,1

Avskrivningar

4,7 år *
7,1 år

4,6 år *

Kommunkoncernen
Anskaffningsvärde

Avskrivningar

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2020

7,8 år

Genomsnittlig nyttjandeperiod 2019

4,7 år*
7,4 år

4,6 år*

* Avser främst IT-licenser med avskrivningstid på 3-5 år. Ett undantag är fastighetssystemet med en avskrivningstid på 10
år, vilket är den beräknade livslängden.
Not 11
Mkr
Finansiella anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

Kommunen
201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

Aktier

22,3

22,3

0,9

0,9

Andelar *

15,9

15,9

17,3

17,3

Långfristiga fordringar **

8,2

4,5

7,4

4,3

Bostadsrätter

1,2

1,2

1,2

1,2

47,6

43,9

26,8

23,8

Ale kommun årsredovisning 2020

* Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening ingår dels med 0,7 Mkr som avser inbetalt andelskapital år 1994 och dels med 13,8 Mkr som avser
inbetalt andelskapital år 2015. Kommuninvest ekonomisk förening har dessutom beslutat om insatsemmissioner om sammanlagt 11,1 Mkr för Ale kommun, vilket ej finns med i balansräkningen. Ale kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2020-12-31 till 25 580 700 kr.
** Förlagslån på 3,4 Mkr har löst av Kommuninvest
under år 2020.
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Not 12
Mkr
Bidrag till infrastruktur
Medfinansiering statlig infrastruktur - Trafikverket

Not 15
Kommunkoncernen

Kommunen
201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

0,8

3,0

0,8

3,0

Mkr
Likvida medel

201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

Bank *

153,5

148,1

154,8

149,5

Plusgiro

GC-väg Starrkärrsvägen Prästalund
0,8

3,0

0,8

3,0

Not 13
Mkr
Exploateringsfastigheter
Bostadsområden
Verksamhetsområden

Kommunkoncernen

Kommunen
201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

9,5

11,3

9,5

11,3

19,8

19,4

19,8

19,4

29,3

30,6

29,3

30,6

Projekt med negativa saldon redovisas som förutbetalda
intäkter under "Kortfristiga skulder".

Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Skattefordringar
Skattekonto

-

-

-

-

153,5

148,1

154,8

149,5

0,0

0,0

0,0

0,0

* - varav förmedlade medel

Beviljad checkkredit för koncernkontot är 30 Mkr.
Koncernkontots saldo uppgår 2020-12-31 till 147,9 Mkr.
Kommunens behållning av koncernkontot är 104,8 Mkr.
AB Alebyggen har en behållning på 41,0 Mkr.
Skå-dal 31:3 AB har en behållning på 1,9 Mkr.
Ale Utveckling AB (vilande) har en behållning på
0,2 Mkr.
En väg efter rätt Tanke AB har en behållning på
0,0 Mkr.
Kreditinstitut är Swedbank AB.

Not 16

Not 14
Mkr

Kommunkoncernen

Kommunen

Kommunkoncernen

Kommunen

Mkr

201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

21,4

31,8

19,9

31,2

1,0

0,7

1,4

1,4

-

-

0,1

8,5

Justerad ingående balans **

0,4

5,3

3,4

6,6

Årets resultat

8,8

Utgående eget kapital

Fordran mervärdeskatt

13,0

8,6

13,2

Upplupna skatteintäkter
Förutbet kostn/upplupna int

20,7

0,0

20,7

0,0

45,2

42,8

45,3

42,8

101,7

89,3

104,0

99,3

Ale kommun årsredovisning 2020

Eget kapital
Ingående balans

Kommunen

Kommunkoncernen

201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

926,3 *

1 021,3
*

1 321,5

1 442,4

-

15,4

-

15,4

95,0

125,6

121,0

150,7

1 021,3

1 162,3

1 442,5
***

1 608,5

* 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.
*** Utgående eget kapital för koncernen har justerats sedan föregående års årsredovisning p.g.a. sena ändringar i
2019 års bokslut för Alebyggen och Skå-dal. Differensen
på 0,1 Mkr jämfört med ingående balans år 2020 beror
på utdelning från Alebyggen till kommunen.
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Not 17
Mkr

Kommunen

Kommunkoncernen

Avsättning för pensioner

201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

Förmånsbestämd ålderspension

119,5

132,7

121,5

134,9

Avsatt till visstidspensioner

0,0

0,0

0,0

0,0

Beräkning ålderspension för
förtroendevalda

7,4

10,3

7,4

10,3

Omställningsstöd enl OPF-KL
Löneskatt alt social avgift

Förmånsbestämd
ålderspension och
visstidspensioner

Belopp i tkr exkl.
löneskatt

Belopp i tkr inkl.
löneskatt

119 504

148 496

1 261

1 567

Avsatt till pensioner per
2019-12-31
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar

0,3

0,8

0,3

0,8

31,0

35,0

31,5

35,5

158,2

178,8

160,7

181,5

Intjänad PA-KL

2 331

2 897
13 961

118

146

-129

-159

132 714

164 910

Belopp i tkr exkl.
löneskatt

Belopp i tkr inkl.
löneskatt

7 427

9 229

Ränteuppräkning

133

165

Basbeloppsuppräkning

126

157

2 540

3 156

33

41

10 259

12 748

Nya efterlevandepensioner

Not 18
Mkr
Avsättning för bidrag till
statlig infrastruktur
Bidrag för E20 år 2020-2022
Bidrag för GC-väg vid
Alingsåsvägen
Utgående balans

Kommunkoncernen

Kommunen

Övrigt
Avsatt till pensioner per
2020-12-31

Ålderspension
förtroendevalda
Avsatt till pensioner per
2019-12-31

Nyintjänade PBF/PRF

201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

2,5

2,3

2,5

2,3

-

2,3

-

2,3

2,5

4,6

2,5

4,6

Nyintjänad OPF-KL
Avsatt till pensioner per
2020-12-31

Not 20
Mkr

Not 19
Mkr
Investeringsfond VA
Ingående balans

Kommunkoncernen

Kommunen

Kommunkoncernen

Kommunen

Långfristiga skulder

201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

Lån

360,0

345,0

771,7

949,5

Skuld anslutningsavgifter VA

43,9

60,8

43,9

60,8

20,7

Skuld gatukostnadsersättning *

16,4

-

16,4

-

Övriga långfristiga skulder

-

-

14,3

14,3

420,3

405,8

846,3

1024,6

201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

19,5

20,7

19,5

Avsättning för investering

1,3

0,0

1,3

0,0

Avskrivning av investering

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Utgående balans

20,7

20,6

20,7

20,6

2019 års avsättning på 1,3 Mkr, liksom 2017 och 2018
års avsättning på sammanlagt 16 Mkr, avser framtida investeringsprojekt "Älvängens reningsverk - överföringsledning Älvängen-Nödinge". Tidigare avsättning, på från
början 4,2 Mkr, avser "Dimensionshöjning av avloppsledningsnätet från Nödinge till avloppstunnel Stora Viken". Fonden upplöses i takt med avskrivning av investeringarna.

Ale kommun årsredovisning 2020

2 555
-4 553

11 235

Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension

Avser pensioner intjänade efter 1998, visstidspensioner
samt AGF-KL och OPF-KL vid omställningserbjudande. Pensioner intjänade före 1998 redovisas under ansvarsförbindelser, se not 21. Pensionsskulden har beräknats enligt KAP-KL och RIPS. Aktualiseringsgraden är
97 %. Överskottsfondens värde är 0,7 Mkr enligt värdebesked från KPA. Pensionsmedlen används i verksamheten, s k återlåning.

2 056
-3 663

* Skuld för gatukostnadsersättning har tagits bort efter
förtydligande i rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Gatukostnadsersättningar intäktsförs
istället direkt vid gatuanläggningens färdigställande. Tidigare års skuldförda ersättningar har justerats genom ökning av eget kapital.
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Not 21

Kommunen
Låneportföljens sammansättning 2020-12-31

Belopp
Mkr

Återbetalningsdag

Ränta

Kommuninvest i Sverige AB

30,0

2021-04-22

0,32 %

Kommuninvest i Sverige AB

100,0

2021-11-16

0,40 %

Kommuninvest i Sverige AB

50,0*

2022-01-24

0,88 %

Kommuninvest i Sverige AB

60,0

2022-05-16

0,18 %

Kommuninvest i Sverige AB

25,0*

2022-09-15

-0,04 %

Kommuninvest i Sverige AB

80,0

2023-02-22

0,30 %

Summa

345,0

Lån på sammanlagt 75 Mkr är s.k. gröna lån.
Genomsnittlig låneränta under året = 0,35 %. Återstående lånetid > 6 mån = 315 Mkr.
Ale kommun aktiverar fr o m 2013-07-01 lånekostnader
för aktiva exploateringsprojekt då extern upplåning har
skett. Under år 2020 har inga lånekostnader aktiverats.

Kommunens bolag och förbund
AB Alebyggen har långfristiga skulder på

Mkr
618,8

Låneportföljens sammansättning 2020-12-31:
Lån med rörlig ränta alt. återstående räntebindningstid inom 1 år:

202,3

Lån med räntebindningstid inom 2 år:

160,0

Lån med räntebindningstid inom 3 år:

82,5

Lån med räntebindningstid med 4 år eller fler:

160,2

Räntefri skuld till ek. för. Kooperativ hyresrätt:

13,3

Övrig långfristig skuld:
Amortering inom 1 år uppgår till

Mkr
Kortfristiga skulder

Kommunkoncernen

Kommunen
201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

Leverantörsskulder

87,0

66,1

117,0

101,8

Personalens skatter

19,1

22,8

19,8

23,5

Uppl pens kostn ind del

49,7

50,4

50,4

51,2

Semester- o ö-tidsskuld

74,0

78,6

76,0

80,8

Upplupna löner

14,3

13,3

15,4

14,4

Upplupna arbetsgivaravg

23,4

26,7

25,0

28,4

Förutbet int fr VA

0,0

1,2

0,0

1,2

Förutbet int fr Renhålln

0,2

2,6

0,2

2,6

34,9

41,0

-

-

- Skå-dal 31:3

1,1

1,9

-

-

- Ale Utveckling AB

0,2

0,2

-

-

- En väg efter rätt Tanke AB

0,8

0,0

-

-

Skuld mervärdeskatt

-

-

0,1

0,3

Skatteskulder

-

-

1,5

4,6

Saldo koncernkonto
- AB Alebyggen

Förutbetalda skatteintäkter
Förutbet intäkter Expl fast
Uppl kostn/förutbet int
Övriga kortfristiga skulder

-

4,2

0,1

4,3

9,2

4,0

9,2

4,0

65,3

72,4

82,3

93,7

2,2

2,4

8,0

10,1

381,4

387,8

405,0

420,9

1,0
-0,5

AB Alebyggens dotterbolag Skå-dal 31:3 AB har långfristiga
skulder till AB Alebyggen på 13,4 Mkr, vilka har eliminerats p.g.a.
koncerninterna poster.
Bohus räddningstjänstförbund (BORF) har långfristiga skulder på
3,9 Mkr. Ale kommuns andel (40 %) är 1,6 Mkr, vilka har eliminerats p.g.a. koncerninterna poster.
Kommunkoncernens övriga bolag har inga långfristiga skulder per
2020-12-31.
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borgensförbindelse,
Ansvarsförbindelse enligtkan noteras att per 2020-12-31 uppsärskild
beräkning KPA föri Sverige AB:s totala förpliktelser till
gick
Kommuninvest
förtroendevalda
501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till
Ansvarsförbindelse per 2019-12-31
5 268
546
525
483 415 941 kronor. Ale kommuns
andel av de 6toRänteuppräkning
84 973 kronor och
104
tala
förpliktelserna uppgick till 1 153 642
andelen
av
de
totala
tillgångarna
uppgick
till
Basbeloppsuppräkning
90
112
1 226 705 734 kronor.
Nyintjänade

550

684

420 511

522 527

Ale kommun hade 2020-12-31 en kreditlimit hos Nordea
Ansvarsförbindelse per
5 992
7 446
på
25 Mkr för leasing av personbilar varav 19,8 Mkr har
2020-12-31
utnyttjats.
Not
23
TOTALT
Not 22
Mkr

Kommunkoncernen

Kommunen

Ansvars- och
borgensförbindelser

201912-31

202012-31

201912-31

202012-31

AB Alebyggen

414,3

605,0

-

-

Renova AB

1,0

0,9

1,0

0,9

GRYAAB

0,0

0,0

0,0

0,0

Föreningar med flera

2,3

2,3

2,3

2,3

Förlustansvar egna hem

0,1

0,1

0,1

0,1

Leader längs Göta älv

-

1,5

-

1,5

FASTIGO

-

-

0,3

0,3

417,7

609,8

3,7

5,1

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 2020-12-31
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingått likalydande borgensförbindelser.

Pensionsförpliktelser som inte
tagits upp bland skulder eller
avsättningar
Ansvarsförbindelse enligt ordinarie
beräkning KPA per 2019-12-31
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar
Övrigt
Ansvarsförbindelse enligt ordinarie beräkning KPA per 2020-12-31

Belopp i tkr
exkl. löneskatt
423 843

Belopp i tkr
inkl. löneskatt
526 668

2 475

3 076

10 774

13 388

-24 598

-30 565

2 024

2 515

414 519

515 081

Not 24
Revisionskostnader
Kostnaden för revisorernas granskning av räkenskaperna
uppgår till 179 tkr (föregående år 193 tkr).

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 medlkommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ale
kommuns ansvar enligt ovan nämnda
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Driftredovisning, kommunen
Driftredovisningens intäkter och kostnader speglar respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer
till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som
endast innehåller kommunexterna poster, har driftsredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom
köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter.

är dels personalomkostnader i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt, dels kapitalkostnader i
form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är t ex hyreskostnader, ITkostnader, kost, städ, vaktmästeri. All kommunintern
fakturering sker normalt utan vinstpåslag.
Verksamhetsplan med budget antogs av kommunfullmäktige 2019-06-17.

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen
Tkr

Bruttokostnader
2019

Intäkter
2019

Bokslut
netto 2019

Bruttokostnader
2020

Intäkter
2020

Bokslut
netto 2020

Budget
2020

Budgetavvikelse
2020

Verksamhet
Utbildningsnämnd

1 200 760

333 104

867 656

1 252 711

352 374

900 337

908 207

7 870

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

773 705

215 590

558 115

778 506

207 337

571 168

588 187

17 019

Kommunstyrelsen

247 172

85 987

161 185

166 592

19 469

147 123

158 802

11 679

Servicenämnd

344 602

340 478

4 124

389 684

367 215

22 469

12 409

-10 060

Kultur- och fritidsnämnd

85 409

5 787

79 622

88 170

4 182

83 988

84 052

64

Samhällsbyggnadsnämnd,
skatte- o internfinansierat

73 089

21 855

51 234

90 253

32 201

58 052

64 286

6 234

Samhällsbyggnadsnämnd
affärsverksamhet

91 365

91 365

0

92 639

92 639

0

0

0

Överförmyndarnämnd

2 838

51

2 787

2 776

19

2 757

2 756

-1

Valnämnd

1 289

664

625

16

0

16

0

-16

Revisorer

925

-

925

878

1

877

1 200

323

7

-

7

-

-

-

-

-

Pensionsutbet m m *

27 265

-

27 265

29 201

-

29 201

29 000

-201

Övriga kostnader/intäkter **

24 137

6 402

17 735

26 967

22 276

4 691

0

-4 691

Verksamhetens kostnader

2 872 563

1 101 283

1 771 279

2 918 392

1 097 713

1 820 679

1 848 900

28 220

Intäkter
2019

Bokslut
netto 2019

Jävsnämnd/fastighetsnämnd

Resultaträkning
Tkr

Bruttokostnader
2019

Verksamhetens kostnader

2 872 563

1 101 283

1 771 279

2 918 392

1 097 713

1 820 679

1 848 900

28 220

-121 042

-

-121 042

-132 781

-

-132 781

-139 200

-6 419

98 601

-

98 601

109 573

-

109 573

116 600

7 027

2 850 122

1 101 283

1 748 838

2 895 184

1 097 713

1 797 471

1 826 300

28 828
14 946

Avgår kapitalkostnader
Tillkommer avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Bruttokostnader
2020

Intäkter
2020

Bokslut
netto 2020

Budget
2020

Budgetavvikelse
2020

Skatteintäkter/GSB

1 851 027

1 926 246

1 911 300

Finansiella intäkter

3 174

2 586

3 000

-414

-10 344

-5 784

-12 000

6 216

Årets resultat

95 019

125 577

76 000

49 577

Nettokostnadsandel (inkl finansnetto)

94,9%

93,5%

Finansiella kostnader ***

* Pensionskostnader samt differens mellan uttaget personalomkostnadspålägg och verkliga kostnader samt förändring av upplupna lönekostnader.
** Kostnaderna år 2020 avser främst kostnader för sålda
exploateringsfastigheter (11,9 Mkr), utrangering av anläggningstillgångar (10,8 Mkr), sanering vid f.d. Grönsakshuset (2,5 Mkr) samt åtgärder vid Jennylunds ridhus
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(1,1 Mkr). Intäkterna år 2020 avser främst gatukostnadsersättningar (12,4 Mkr), försäljning av exploateringsfastigheter (8,1 Mkr) samt ersättning för urtaget berg (1,5
Mkr).
*** Under finansiella kostnader ingår år 2019 nedskrivning av aktier i En väg efter rätt Tanke AB med 4,2 Mkr.
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Exploateringsredovisning, kommunen
Netto tom
2019-12-31

Inkomster
tom 2020

Utgifter
tom 2020

Resultat
2020

Netto
2020-12-31

69

-1 215

20

1 126

0

Lärkås/Keillers Damm

-1 027

429

54

544

0

Kronogården

-5 496

Tkr
Bostadsområden
Östans

3 745

-1 751

-22 027

0

-859

218

-641

Älvängens stationsområde

2 313

1 045

3 358

Gustavas plats, Älvängen

4 094

4 094

531

531

Kronogården, omklassificering av VA- och
gatuanläggningar
Älvängen Svenstorp

Surte fd brandstation
Kärrvägen
Nödinge detaljplan 1
Älvängen Paradiset/Emmylundsområde
Övriga exploateringsområden för bostäder
Summa bostadsområden

22 027

-330

-2 239

2 396

-173

2 376

-377

951

2 950

-248

-248

5
1 428

148
18 626

-13 450

153
1 670

8 274

Verksamhetsområden
Stora Vikens verksamhetsområde
Älvängens norra verksamhetsområde

6 170

6 170

677

2 222

2 985

6 887
3 501

Skepplanda verksamhetsområde

4 437

Osbackens verksamhetsområde

2 530

971

Äskekärrs verksamhetsområde

5 371

119

Camping Häljered
Övriga exploateringsområden för verksamhet

-535

1 545

541
51

Summa verksamhetsområden

19 777

Vägprojekt Bana Väg i Väst

-1 106

TOTALT

20 099

-5 000

490

-500

41

18
-535

5 637

69
-5 500

106
18 091

-7 707

19 379
-1 000

-3 830

26 653

Negativa belopp bokförs i balansräkningen som förutbetalda intäkter under "Övriga skulder" = - 3 991 tkr.
Positiva belopp bokförs i balansräkningen under "Exploateringsfastigheter" = 30 644 tkr.
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Investeringssammanställning, kommunen
Investeringsredovisning,
kommunen
Färdigställda projekt, tkr
Datorer, inventarier och dylikt
It-investeringar
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Omsorgs- och arb markn nämnden
Servicenämnden *
Kultur- och Fritidsnämnden
Skolor och förskolor
Ale kulturrum - Da Vinciskolan
Svenstorps förskola
Mindre anpassningar
Ombyggnad ventilation
Upprustning skolgårdar
Övrigt
Idrottsanläggningar
Ismaskin
Upprustning idrottsanläggningar
Park, gator, vägar och dylikt
Utbyggnad busshållplatser
Just toppbeläggning gator GC
Lekplats Nödinge
Fordonsbyte parkenheten
Åtgärder p.g.a. ej utbyggda planer
VA och Renhållning
VA sanering, re-invest, rat-invest
Överföringsledn Grönnäs-Älvängen
Älvängens reningsverk ombyggn
Renhållning nämndanslag
Markreserv
Häljered 2:6
Övriga
Övriga investeringsobjekt
Fastighetsunderhåll - årsanslag
Internservice - Köksutrustning m m
Säkerhetsförebyggande åtgärder
Ombyggnad Hardesjö *
Övrigt
Summa färdigställda projekt
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Utgifter sedan projektets start

Varav: Årets investeringar

Ack.
utfall

Utfall

Beslutad
totalutgift

Avvikelse

Budget

Avvikelse

12 172
7 632
1 172
1 162
3 715
305
882

11 800
15 713
3 000
2 200
4 530
1 000
1 500

-372
8 081
1 828
1 038
815
695
618

12 172
7 632
1 172
1 162
3 715
305
882

11 800
15 713
3 000
2 200
4 530
1 000
1 500

-372
8 081
1 828
1 038
815
695
618

123 719
78 386
1 467
1 131
1 070
1 360

123 059
78 800
3 000
1 800
1 180
1 800

-660
414
1 533
669
110
440

18 179
12 664
1 467
1 131
1 070
1 360

18 925
12 301
3 000
1 800
1 180
1 800

746
-363
1 533
669
110
440

1 194
541

1 500
600

306
59

1 194
541

1 500
600

306
59

2 787
2 170
1 805
1 246
827

2 276
3 000
2 000
1 700
715

-511
830
195
454
-112

2 787
2 170
1 805
1 246
827

2 276
3 000
2 000
1 700
715

-511
830
195
454
-112

34 205
3 436
806
0

28 800
3 669
778
200

-5 405
233
-28
200

34 205
287
806
0

28 800
520
778
200

-5 405
233
-28
200

25 375
335

25 375
225

0
-110

25 375
335

25 375
225

0
-110

9 840
2 059
6 740
867
4

10 000
3 500
6 366
0
0

160
1 441
-374
-867
-4

9 840
2 059
6 740
867
4

10 000
3 500
6 366
0
0

160
1 441
-374
-867
-4

328 410

340 086

11 676

153 999

166 304

12 305
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Pågående projekt
Skolor och förskolor
Nolbäckens förskola
Lövängens förskola
Nya projekt - förskolor och skolor
Idrottsanläggningar
Jennylunds ridanläggning
Park, gator, vägar och dylikt
Infrastruktur vid exploatering
Cirk pl GC-väg N Kilandavägen
Utbyte gatubelysning
Armaturbyte till LED
Ändr huv man skap ensk allm plats
Utbyggnad av GC-nät
Utbyggnad enligt K2020
GC-väg Alingsåsvägen
Infrastruktur för koll trafik
VA och Renhållning
Överföringsledn Älvängen-Nödinge
Skalskydd ÅVC Sörmossen
Övriga investeringsobjekt
Nytt boende funktionsnedsättning
Pigegårdsvägen 1
Reduceringsfiske Vimmersjön
ATO Diverse
LSS Gruppbostad Surte
LSS Gruppbostad Nol
6 lägenheter i gruppbostad
Mätbil + garage
Övrigt

Ack.
utfall

Beslutad
totalutgift

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

72 368
17 888
1 330

81 000
86 000
12 568

8 632
68 112
11 238

49 170
13 228
1 330

58 567
23 340
12 568

9 397
10 112
11 238

37 693

39 921

2 228

13 937

17 877

3 940

9 820
0
8 878
0
0
1 617
627
0
-388

20 000
20 000
13 856
6 000
5 000
4 800
4 600
4 150
3 000

10 180
20 000
4 978
6 000
5 000
3 183
3 973
4 150
3 388

9 820
0
8 878
0
0
1 617
627
0
-388

20 000
20 000
13 856
6 000
5 000
4 800
4 600
4 150
3 000

10 180
20 000
4 978
6 000
5 000
3 183
3 973
4 150
3 388

1 463
64

109 000
1 300

107 537
1 236

582
64

2 000
1 300

1 418
1 236

21 066
5 714
585
0
1 803
258
0
0
202

49 000
6 260
3 607
2 150
43 000
44 500
1 500
700
1 695

27 934
546
3 022
2 150
41 197
44 242
1 500
700
1 493

11 946
5 714
453
0
1 803
258
0
0
202

15 700
6 260
3 475
2 150
0
0
1 500
700
2 195

3 754
546
3 022
2 150
-1 803
-258
1 500
700
1 993

Summa pågående projekt

180 988

563 607

382 619

119 241

229 038

109 797

Summa investeringsprojekt

509 398

903 693

394 295

273 240

395 342

122 102

* Avseende ombyggnad Hardesjö har Servicenämndens
årsanslag tagits i anspråk. Total budgetavvikelse blir då
- 172 tkr.
Ursprunglig investeringsbudget för 2020 antogs av kommunfullmäktige 2019-06-16 på 345 789 tkr. Överföring
från 2019 på 108 085 tkr samt revidering på - 90 665 tkr
togs på kommunfullmäktige 2020-04-06. Därutöver har
följande tilläggsäskanden tillkommit:
På kommunfullmäktige 2019-12-16 beslutades om en
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utökning av budget med 760 tkr för Villa Nödinge, med
11 000 tkr för Ale kulturrum/Da Vinciskolan samt med
2 000 tkr för Svenstorps förskola. På kommunfullmäktige 2020-03-02 beslutades om en utökning av budget
med 7 273 tkr för Jennylunds ridanläggning. På kommunfullmäktige 2020-05-11 beslutades om en utökning
av budget med 5 600 tkr för förvärv av fastigheten
Högstorp 2:1. På kommunfullmäktige 2020-10-19 beslutades om en utökning av budget med 5 500 tkr för förvärv av fastigheten Skönningared 7:4.
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Pensionsredovisning enligt fullfondsmodell
Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensioner
redovisas enligt blandmodellen. Det innebär att huvuddelen av kommunens pensionsförpliktelser inte ingår i de
ordinarie finansiella rapporterna. Som en kompletterande
information redovisas här en mer rättvisande bild av resultat och ställning.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger
ett tydligt undantag i form av att förpliktelsen att betala
ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 inte ska tas
upp som skuld eller avsättning utan redovisas först vid
utbetalningen. Kommunerna har idag kostnader för
pensioner för såväl tidigare som nuvarande anställda.
Den redovisade bild som lämnas enligt blandmodellen
blir svårtolkad. I bedömningen av hur storleken på resultatnivån påverkar utvecklingen måste andra faktorer beaktas än vad som framgår av ordinarie nyckeltal. Det är
idag ett pedagogiskt problem att den ekonomiska ställningen ser bättre ut än vad den är.

Under 2010 och de närmast följande åren rådde ovanliga
förhållanden avseende pensionsskulden. Bakgrunden är
en negativ basbeloppsutveckling samt samordningen
med det allmänna pensionssystemet. 2011 och 2013
sänktes även diskonteringsräntan, vilket kraftigt påverkade skulden. Dessa faktorer innebar att skulden utvecklades mycket ryckigt. I övrigt antas nu ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 sedan några år ha
nått sin kulmen.
Nedan finns en jämförelse mellan blandmodellen och
fullfondsmodellen. I och med att ansvarsförbindelsen nu
nått sin kulmen och börjat minska ger fullfondsmodellen
en positiv resultatpåverkan med 10,6 Mkr. På balansräkningen syns den stora skillnaden mellan modellerna på
soliditeten. Soliditeten i blandmodellen uppgår till
53,7 % medan soliditeten i fullfondsmodellen endast är
29,5 %.

Resultaträkning
Mkr

Not

Blandmodell
kommunen

Fullfondsmodell
kommunen

2019

2020

2019

2020

Verksamhetens intäkter

2

419,8

405,6

419,8

405,6

Verksamhetens kostnader

3

-2 070,0

-2 093,5

-2 033,7

-2 066,1

Avskrivningar

4

-98,6

-109,6

-98,6

-109,6

-1 748,8

-1 797,5

-1 712,5

-1 770,1

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

1 501,3

1 524,6

1 501,3

1 524,6

Generella statsbidrag o utjämning

6

349,7

401,6

349,7

401,6

102,2

128,7

138,5

156,1

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

7

3,2

2,6

3,2

2,6

Finansiella kostnader

8

-10,4

-5,8

-27,7

-22,5

95,0

125,6

114,0

136,3

-

-

-

-

95,0

125,6

114,0

136,3

94,9%

93,5%

93,8%

92,9%

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
Nettokostnadsandel inkl finansnetto
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Balansräkning
Mkr

Not

Blandmodell
kommunen

Fullfondsmodellen
kommunen

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

10

10,1

10,2

10,1

10,2

9

1 559,7

1 729,2

1 559,7

1 729,2

10

106,0
47,6
0,8
1 724,2

108,5
43,9
3,0
1 894,8

106,0
47,6
0,8
1 724,2

108,5
43,9
3,0
1 894,8

29,3
0,9
101,7
153,5
285,4

30,6
2,3
89,3
148,1
270,2

29,3
0,9
101,7
153,5
285,4

30,6
2,3
89,3
148,1
270,2

2 009,6

2 165,0

2 009,6

2 165,0

95,0
100,0
826,3

125,6
100,0
15,4
921,3

114,0
374,1

136,3
15,4
488,1

1 021,3

1 162,3

488,1

639,8

158,2
-

178,8
-

158,2
533,2

178,8
522,5

5,2
2,5
20,7
186,6

5,0
4,6
20,6
209,1

5,2
2,5
20,7
719,8

5,0
4,6
20,6
731,6

420,3
381,4
801,7

405,8
387,8
793,7

420,3
381,4
801,7

405,8
387,8
793,7

2 009,6

2 165,0

2 009,6

2 165,0

-

-

-

-

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
- Maskiner, fordon och inventarier
- Pågående ny- och ombyggnader
Finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter
Varulager VA
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

11
12

13
14
15

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital

16

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Justerat eget kapital, ingående balans
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Avsättningar för pensioner intjänade
före 1998 m m
Avsättning för återställande av deponi
Avsättning för bidrag statlig infrastruktur
Investeringsfond VA
Uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

17

18
19

20
21

S:a eget kapital, avsättningar o
skulder
Ställda panter (fastighetsinteckningar)
Ansvars- och borgensförbindelser

22

417,7

609,8

417,7

609,8

Pensionsförpliktelser som ej tagits upp
bland skulder eller avsättningar
(inklusive löneskatt)

23

533,2

522,5

-

-

50,8%

53,7%

24,3%

29,5%

Soliditet
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Personalanalys
Sammanfattning
I Ale skapar vi förutsättningar för de som arbetar här, invånare och näringsliv.
Vi vill att alla ska vara medskapande i att utforma ALE
- lätt att leva. De som arbetar i Ale, invånare och näringsliv ska alltid känna sig välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. I Ale har du alltid
kommit rätt.
Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där vi eftersträvar att kommunikation och vårt bemötande är enhetligt.
Ale kommun har 2255 tillsvidareanställda, i december
2020, vilket är en ökning om 66 medarbetare från föregående år. Fördelningen är 81,55 % kvinnor och 18,45 %
män. Kommunen har 244 tidsbegränsat anställda (månadsanställda), i december 2020, vilket är en minskning
med 60 personer sedan föregående år.
Sedan mars månad har kommunen varit i stabsläge då
Covid-19-pandemin pågår. Detta har inneburit att stora
delar av organisationen fått ställa om och förändra sitt
arbetssätt. Sektor Arbete, trygghet och omsorg, som redan innan Covid-19, arbetar med utsatta riskgrupper, har
aktivt arbetat med hög chefsnärvaro i arbetsgrupperna,
stöttning/utbildning kring skyddskläder och andra hygienrutiner. Sektor Utbildning har arbetat aktivt med digitala lösningar för att kunna säkerställa elevers utbildning
även på distans. Kultur och Fritid har genomfört aktiviteter och andra evenemang på öppna ytor, underhållit på
Särskilda boenden och lyckats ställa om Kulturskolans
uppvisningar till digitala evenemang.
Covid-19 har under året haft stor inverkan på medarbetare och chefer. Beroende på hur pandemin har utvecklats har det haft påverkan i form av omfattande personalfrånvaro och anpassningar gällande nya arbetsmetoder
och nya riktlinjer. Arbetsfördelning och arbetsbelastning
har stundtals varit mycket hög inom stora delar av kommunens verksamheter. Arbetsgivaren följer utvecklingen
dagligen.
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Till följd av omfattande personalfrånvaro (Covid-19)
sköt arbetsgivaren på löneöversynen. Den har under
hösten genomförts med samtliga arbetstagarorganisationer.
Sektor Kommunstyrelsen har genomfört en organisationsförändring vilket inneburit att sektorn numer består
av fyra avdelningar: Ekonomiavdelning, HR-avdelning,
Kansli- och säkerhetsavdelning och Strategi- och uppföljningsavdelning. MEX tillhör numer sektor Samhällsbyggnad och IT sektor Service.
Sektor Samhällsbyggnad har gjort en omorganisation
inom verksamhet Teknik, bildat verksamhet Plan- och
myndighet och startat upp en enhet som heter stöd- och
utvecklingsstab.
Sektor Service har bildat tre verksamheter i stället för
två; verksamhet fastighet, verksamhet sektorstab service
och kostverksamheten.
Ale kommun har tidigare haft en centralt placerad bemanningsenhet, som legat under sektor Service. Under
året har den avvecklats och vikarieanskaffningen har decentraliserats och hanteras i sektorerna.
Arbetet med "Ale i 360 grader" pågår och syftar till att
minska distansen mellan Alebor, tjänstepersoner och politiker. Detta sker genom dialog i syfte att hitta nya möjligheter att mötas, skapa någonting nytt och ett försök till
att hantera svåra frågor tillsammans.
Ett av kommunens fokusområden har under året varit
att bygga upp processer, strukturer, skapa en transparanthet och en tillgänglighet för såväl interna verksamheter som medborgare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet med offentlig verksamhet utförs på
ett optimalt sätt och skapar mesta nytta för invånarna.
Hösten 2020 genomför kommunen åter arbetsmiljöutbildning, för chefer och skyddsombud, i partsgemensam
egen regi. Detta ökar kompetensen, gemenskapen och
medvetenheten kring hur arbetsmiljöarbetet ska fungera
såväl enligt lag, som hos Ale kommun som arbetsgivare.
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Kommunens anställda
Antal anställda

Personalförändringar

Antal anställda

202012-31

201912-31

Skillnad

Antal tillsvidareanställda,

2 255

2 189

66

-varav kvinnor i %

81,55

81,17

0,38

-varav män i %

18,45

18,83

-0,38

Antal heltidsanställda

2 092

1 977

Antal deltidsanställda

163

212

Antalet tidsbegränsat anställda
(månadsanställda vikarier)

244

304

1

131

1

31

259

-77

115

Samhällsbyggnad

110

3

113

8

-49

Omsorgs- o arbetsmarknadsnämnd

813

59

872

45

-60

Utbildningsnämnden

1 088

34

1 122

51

69

1

70

4

2439

128

2567

32

3 602

Summa

56 972

Sysselsättningsgrad

Årsarbetare

-timavlönade
Totalt

2 438,97

2 408,07

30,90

128,48

128,08

0,40

Sysselsättningsgrad

2 567,45

2 536,15

31,30

Kön- och åldersfördelning
Kön- och åldersförändring

2018

2019

2020

-andel kvinnor i %

80,3

80,4

80,4

-andel män i %

19,7

19,6

19,6

Genomsnittlig ålder
månadsanställda

43,67

44,53

45,06

-enbart kvinnor

43,69

43,71

45,29

-enbart män

42,79

42,75

44,09

Andelen kvinnor/män i % av
månadsanställda

30-49 år
50 år och äldre

202012-31

201912-31

Skillnad

Tillsvidareanställda

98,3

97,8

0,5

-varav kvinnor

98,2

97,6

0,6

-varav män

98,9

98,6

0,3

Antal chefer i förvaltningen

Åldersfördelning
månadsavlönade
29 år och yngre

Förändring

228

-1 420

197 520

Summa

130

58 392

-varav kvinnor

Timavlönade

Servicenämnd

193 918

252 310

Månadsavlönade

Kommunstyrelsen

2 082

254 392

-månadsavlönade

Årsarbetare
per sektor

Kultur- och
fritidsnämnden

Antal arbetade timmar
(timanställda)

-varav män

Personalförändringar 2020

Volymtal
Antal chefer i förvaltningen

Utfall

Utfall föregående
period

122

120

8

15

Antal nyanställda chefer i förvaltningen

Personalomsättning
371 (15%)

353 (14%)

301 (12%)

1230
(50%)

1282
(52%)

1285
(53%)

854 (35%)

833 (34%)

852 (35%)

Personalomsättning*

jan-dec 2020

jan-dec 2019

Personalomsättning i %

10,8

17,1

Expansion i %

2,34

0,93

Avveckling i %
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Sjukfrånvaro
Övergripande är sjuktalen är högre än 2019. Den totala
sjukfrånvaron har ökat med 1,5 %. Den stora ökningen
ligger främst på korttidsfrånvaron som ökat med 1,2%
till 4,4%, samt sjukfrånvaron i ålderskategorierna 50
+ som stigit med 2,0% till 9,6%.

Avgörande för framgångsrika och friska verksamheter är
det gemensamma arbetet med arbetsmiljö och uppföljning av ohälsa på såväl grupp- och organisations som individnivå. Att arbetsgivaren systematiskt arbetar med arbetsmiljö och rehabilitering ger direkta effekter på medarbetarens sjuktal. Hög chefsomsättning minskar stabilitet och kontinuitet i rehabiliteringsprocesser vilket leder
till längre sjukfrånvaro.

Då Covid-19-pandemin pågår finns det fortfarande en
ökad risk för sjukfrånvaro på arbetsplatserna. Arbetsgivaren ser i dagsläget att det finns enheter som har en
ökad sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro i procent
202012-31

201912-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

9,0

7,5

1,5

Sjukfrånvaro, kvinnor

9,7

8,2

1,5

Sjukfrånvaro, män

5,9

4,4

1,5

Ålder - 29 år

7,5

6,6

0,9

Ålder 30 - 49 år

8,9

7,6

1,3

Ålder 50 -

9,6

7,6

2,0

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

4,4

3,2

1,2

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

1,3

1,1

0,2

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

3,3

3,2

0,1

Volymtal
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Uppdrag från 2019

1978

Utveckla arbetet med motprestation vid
försörjningsstöd

Status

Status
Avslutad
Kommentar
Arbetsmarknadscoacher och socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd arbetar från första februari 2020
vid samma enhet (arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten) vilket förväntas leda till att personer som
har försörjningsstöd får ett snabbare och mer sammanhållet stöd i att komma vidare, eller tillbaka, till egen försörjning genom arbete och/eller studier. Dock har tekniska problem i verksamhetssystemen gjort att det tagit
orimligt lång tid för ett ärende att få från mottagningsgrupp till försörjningsstöd. Detta ses nu över liksom en
rutin för ärendeflödet. Som en effekt av pandemin noteras i dagsläget en ökning av antalet personer som ansöker om försörjningsstöd. Det ökade trycket på verksamheten kan få en påverkan på hur snabbt den enskilde kan
få stöd i att återgå till arbete och/eller studier.
En annan utmaning har under året varit samverkan med
vården/Försäkringskassan kring personer som är sjukskrivna. För dessa finns förvisso ett motprestationskrav
men samverkan mellan inblandade parter behöver intensifieras.

SMS tjänst ska införas, där
fastighetsägaren får ett SMS dagen
innan ett kärl ska tömmas
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Kunderna kommer via e-tjänst kunna beställa tjänsten
och koppling görs till aktuellt verksamhetssystem som
uppdateras med rätt telefonnummer och kunden blir fakturerad för tjänsten. Tyvärr har tjänsten inte kunnat driftsättas på grund av resursbrist inom It. Förhoppningen är
att tjänsten lanseras under tidigt vår.
Taxa för tjänsten finns för 2021.

Fler säkra cykelvägar, en alternativ
standard ska beaktas. Prioritera väg
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Avslutad
Kommentar
Sektorn har gjort en kostnads- och kvalitetsjämförelse
vad det gäller utbyggnad av gång- och cykelväg längs
1978. Rapporten har presenterats för nämnden under
2020.

Innovativa grepp för att minska
barngrupperna i förskolan
Status
Avslutad
Kommentar
Arbetet med minskade barngrupper har med statsbidragets hjälp inneburit att 17 av 25 enheter under läsåret
2019 - 2020 aktivt arbetat med att skapa mindre sammanhang för barnen. 14 enheter har arbetat med sina
strukturer och organisation och snittet låg läsåret 19/20
på ca 12 barn per grupp där grupper för yngre varit något färre och de äldre något fler i grupperna är snittet. På
några enheter har en mindre ombyggnation behövts för
att kunna genomföra uppdelningen och få lokaler att
motsvara verksamhetens behov. Ofta används utemiljön
för uppdelning av grupperna. De minskade grupperna
har till stor del genomförts genom organisatoriska förändringar och inte medverkat till någon större ökning av
personaltäthet. Tre enheter med statsbidrag har använt
bidraget till att minska befintliga grupper med bibehållen
personalstyrka. Detta har endast varit möjligt när inte
tryck från kö att placera varit stort. När trycket från kön
varit stort har ändå fler barn behövt tas emot och utemiljön har istället använts.
Fortsatt kommer verksamhet med eldrivna lådcyklar prövas i mindre skala i Skepplanda 2021.Cyklar är inköpta
och levereras under våren. Detta får ses som ett innovativt grepp att trots lokalbegränsningar ge fler barn möjlighet att finnas i ett mindre sammanhang. Syftet är att
skapa mindre sammanhang och dela på barngrupper
men kommer endast ge en liten påverkan för helheten
om ca 1800 barn i förskolan.
Uppdraget innovativa grepp för minskade barngrupper
ses som avslutat då arbetet med nya arbetsorganisationer
är initierat och till stor del implementerat samt att ny
verksamhet med eldrivna lådcyklar kommer att starta under 2021. Arbetet med att följa utvecklingen antal barn
per grupp kommer lyftas in i ordinarie kvalitetsarbete.

Möjligheten att införa Smart
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Bildelning, eller liknande system, ska
utredas
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Organisering av gemensam fordonshantering har pågått
under hösten och verksamheten sätter igång i början av
2021. I den organiseringen hanteras också kravprofil för
att handla upp ett system för smart bildelning.

Mark för företagsetableringar ska
färdigställas
Status
Avslutad
Kommentar
Detaljplan för Osbackens verksamhetsområde är klar för
antagande. Gator och va ska byggas under 2021. Detaljplan för verksamheter i Äskekärr pågår och är i sitt slutskede.
Även i pågående detaljplanearbete för Nödinge centrum
och Älvängens centrum kommer byggrätter för olika typer av centrumanknutna verksamheter typ butiker, kontor etc, att skapas.
Positivt planbesked finns för detaljplaner för verksamheter i Häljered, mitt emot Vikingagården, och för Alvhems stationsområde. Detaljplanearbete har ännu inte
startats. På lång sikt, 2027 och framåt, blir Alekrossens
område i Stora Viken tillgängligt som ett verksamhetsområde. Det är ca 25-30 ha stort.

Öka fokus på barns psykiska hälsa utredning
Status
Avslutad
Kommentar
Den första delen av utredningen redovisades för den
tvärpolitiska gruppen barn och unga/TSI i december
2019, samt i delårsrapportering 2 2019.
Utredningen om de bakomliggande orsakerna till psykisk
ohälsa i Ale har slutförts. Utredningen har lagt störst vikt
vid att inhämta synpunkter och erfarenheter från ett antal aktörer och verksamheter vars arbete handlar om
barn och unga och berör frågor om psykisk ohälsa. Detta
har inkluderat kommunala och regionala verksamheter.
Av det insamlade materialet, dialoger och intervjuer
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återkommer flertalet övergripande områden, i behov att
hanteras och förstås för att bidra till ungas psykiska hälsa
i Ale:









Föräldrar och föräldrahälsa
Verktyg för att möta livet
Brist på tid
Ett samhälle i förändring påverkar måendet
Tillgängligt stöd
Vikten av helhetssyn
Ojämlika livsvillkor påverkar
Fysisk aktivitet, stress och sömn, goda relationer
och någon som bryr sig

Utredningen belyser även att många olika system samspelar för att påverka hur någon mår och förutsättningarna för människor att må bra. Men det kräver att samtliga delar finns med för att nå en förändring inom området: individen och dess situation, samhället, samt organisationen.
Att fokusera på att främja psykisk hälsa hos barn och
ungdomar kommer att vara ett fortsatt fokus för TSI för
2021.

Titta på ekonomiska och miljömässiga
konsekvenser av att ändra kraven vid
byggnation till att motsvara Breeam
och/eller Leed
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Uppdraget är ej påbörjat men utvärdering avseende
byggstandard-nivå samt ekonomiska konsekvenser av
olika nivåer pågår. Idag bygger kommunen dessutom enligt "passiv hus "-standard samt standarden "miljöbyggnad silver".

Fler verksamheter ska drivas med
intraprenad som driftsform
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Sedan årsskiftet drivs två av sektorn ATO:s boenden i
form av intraprenad varav ett har haft denna driftsform
sedan 2018. Erfarenheterna har överlag varit mycket positiva och planeringen för ytterligare intraprenaddrift
inom sektorns verksamheter fortskrider enligt plan.
Under 2020 ska sektor kultur och fritid genom omvärldsbevakning undersöka om andra kommuner har
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verksamhet eller försöksverksamhet med intraprenad
inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Syftet
är att se möjligheter att införa intraprenad i kommunala
verksamheter i Ale kommun.
I syfte att grunda verksamheten vetenskapligt ska utbildningsnämnden ta del av forskning på två sammanträden
under hösten 2020. En fördröjning har gjort att en sista
genomgång sker på utbildningsnämndens sammanträde i
januari genom inbjuden forskare Julia Carlsson (Högskolan i Borås). Därefter kommer UBN att ta ställning till
det fortsatta arbetet.

En belysningsstrategi ska tas fram
Status
Avslutad
Kommentar
Belysningsstrategin är framtagen och har presenterats för
samhällsbyggnadsnämnden i december.

En trygghetsstrategi ska tas fram
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Ett slutligt förslag på ett Program för trygghet och säkerhet finns och det har presenterats vid kommunsstyrelsesammanträdet den 21-01-12. Förslaget ska upp till kommunfullmäktige för beslut i februari.

En översyn av och samordning av
styrande riktlinjer, och styrdokument
antagna på kommunal nivå, behöver
ske
Status

Kommentar
Kommunstyrelsen har påbörjat ett stort arbete med att
kvalitetssäkra befintliga administrativa processer och utveckla nya processer. Mycket återstår att göra, men arbetet har mottagits positivt av kollegor och förtroendevalda. Bland annat har nya styrdokument utarbetats
såsom riktlinje för styrdokument, nytt arkivreglemente,
reglemente för krisledningsnämnden m.m. Arbetet med
att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem har påbörjats, vilket kommer innebära mycket arbete för avdelningen men de potentiella vinsterna är stora för organisationen.
De stora brister som identifierats vad gäller administrativa processer, bland annat inom posthantering och diarieföring, åtgärdas efter hand med fokus på de processer
där det finns stora risker. Utvecklingsarbetet är dock av
en sådan omfattning att en hel del risker inte kan hanteras så snart som vore önskvärt.

Ett landsbygdsprogram ska tas fram
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Landsbygdsprogrammet har lämnats in för politisk beredning och återremitterades.

Arbete med Klimatanpassningsplan
ska fortsätta
Status
Pågående med avvikelse
Kommentar
Det pågår mycket arbete med att planera och åtgärda så
samhället står robust inför klimatförändringar. En sammanhållande plan för arbetet har påbörjats med.

Avslutad
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Kommunstyrelsen
Ordförande och resultat
Ordförande:

Mikael Berglund (m)

Årets resultat:

+ 11 679 tkr

Nettokostnad:

147 123 tkr

Nämndens uppdrag
I kommunstyrelsens reglemente framgår kommunstyrelsens arbetsuppgifter. De viktigaste uppgifterna finns i §§ 4 - 5
4 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan.
Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter samt
skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund vilka kommunen är medlem i.
5 § Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt
1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. leda arbetet med och samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av
hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och ekonomin
efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag,
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga
förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation,
8. leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella samarbeten,
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd,
10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande årsredovisningen till revisorerna senast 2 veckor
innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i ärendet, samt
11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till delårsrapport till revisorerna senast 2 veckor innan
kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i ärendet.

Sammanfattning
2020 har Coronapandemin präglat Ale kommun som lokalsamhälle och organisation. Årets två första månader
fungerade som vanligt men mars inleddes med övergång
i stabsläge som varade fram till sommaren och som därefter inburit koordinering av extraordinära insatser samt
beredskap vid förändringar. Kommunstyrelsen har sedan
i mars och under resten av 2020 ansvar för centralförråd
rörande skyddsutrustning inklusive inköp, leverans till
verksamheterna och hantering av egentester.
Från halvårsskiftet har kommunstyrelsen en ny organisation. Verksamheten är indelad i fyra avdelningar, HR,
Ekonomi, Kansli och säkerhet samt Strategi och uppföljning. Enheterna Mark och exploatering samt IT har
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under hösten lämnat kommunstyrelsen för att övergå till
sektor samhällsbyggnad respektive sektor service.
Den nya säkerhetsorganisationen är på plats sedan halvårsskiftet. Verksamheten har under året främst arbetat
med konsekvenser av pandemin både utifrån smittskydd
och social oro. Dessutom har utvecklingsarbete avseende
struktur och rutiner för arbetet kring krisledning, säkerhet och trygghet kommit igång.
Som helhet, arbetar kommunstyrelse, utifrån uppsiktsplikt med de uppdrag som åvilar utifrån lag och reglemente. Det handlar om styrning av vissa processer som
nämndadministration, dokumenthantering, budget och
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personalfrågor. Inom ramen för personalområdet har
kommunstyrelsen fokuserat dels på en kommungemensam arbetsmiljöprocess och dels ett arbete med en
kommungemensam kompetensförsörjningsplan. Inom
ramen för detta arbete pågår också utveckling av rutiner
och riktlinjer för att främja likvärdighet.
Kommunens ekonomin är i balans. Under 2020 har
kommunstyrelsens förvaltning fortsatt utvecklingen av
nytt budget och analysverktyg Insikt samt implementerat
inköpshandboken som syftar till att öka kommunens
ekonomiska hushållning och skapa bättre förutsättningar
för ordnade och konkurrensutsatta inköp.
Sektor kommunstyrelsens styrprocesser utvecklas i första
delen genom översyn av nuvarande styrdokument där
flera har tappat sin aktualitet och behöver skrivas om, ersättas eller tas bort. Utvecklingen av stöd och samordning pågår i form av utveckling av tjänsteleveransbeskrivningar samt avdelningsuppdrag och uppföljningen
sker i dialogform med sektorerna.
Överförmyndarverksamheten fortsätter prestera med relevant kvalitet och med effektiv bemanning. Ett uppgraderat ärendehanteringssystem för överförmyndarverksamheten har implementerats.
Utvärderingar av arbetet med Coronapandemin och
TFÖ (totalförsvarsövning) ska genomföras.
Arbetet med fullmäktiges mål pågår i verksamhetsövergripande processer där processledare arbetar som stöd
för sektorcheferna i målarbetet.
Översiktsplanearbetet har fått en viss förändrad tidsplan
för samrådsfasen, vilken dock inte bedöms påverka tidsplan för antagande.
Exploateringsverksamheten är inne i en snabb fas. Flera
detaljplaner har antagits eller närmar sig antagande, bl a
Gustavas plats i Älvängen, Nödinge 5:134 och Osbackens verksamhetsområde. Inom Älvängens västra industriområde har ansökan om statligt bidrag till sanering givits in. Beslut i ärendet förväntas under första halvåret
2021. Ansökan om miljödom lämnades i februari in till
mark- och miljödomstolen.
Under året har utvecklingen av e-tjänster fortsatt, företrädesvis inom omsorgsverksamheterna. Digitalisering
och teknisk utveckling möjliggör ett nyttjande av resurser

på nya sätt. Att automatisera rutinartade uppgifter som
fakturabetalningar, avgifter, ansökningar och vanliga frågor kan spara arbetstid och effektivisera de interna och
externa verksamhetsprocesserna.
Vid uppföljning av servicemål för kommunstyrelsen som
följs upp genom kontaktcenters arbete, kan vi se följande
utveckling




Andelen besvarade samtal 93 procent (mål 90
procent).
Andelen avslutade ärenden i telefon, när aleborna inte behöver göra mer i ärendet, 79 procent (mål 70 procent)
Helhetsupplevelse av kundservicen i kontaktcenter 4,2 (mål 4,0)

Investeringar
Investeringsnivån inom KS är på totalen mycket lägre än
tidigare år då investeringar som IT respektive Mark och
Exploatering står för har flyttats över till servicenämnden respektive Samhällsbyggnad. Av den totala investeringsnivån på 5 850 tkr så nyttjades inte 5 260 tkr av
dessa. Budgetposten avseende i Infrastruktur för kollektivtrafik som är pågående kommer ett äskande om att
föra över medel till 2021 i det årliga ärendet avseende
överföringar investeringsbudget.
Investeringar,
belopp i Tkr

Utfall
2020

Budget
2020

Årsavvikelse

E-arkiv

0,0

500,0

500,0

INSIKT

940,0

1 200,0

260,0

0,0

150,0

150,0

38,4

1 000,0

961,6

-388,0

3 000,0

3 388,0

590,4

5 850,0

5 259,6

Ärende- o dokmenthanteringssystem
Årsanlag/reinvesteringar
Infrastruktur för
kollektivtrafik
Totalt:

Att det står ett minusbelopp på utfall för kollektivtrafik innebär att utbetalning
av investeringsbidrag har inkommit. Byggnationen av två hållplatser kommer
dock att ske 2021 och medlen kommer att följa med över till 2021.

Sociala investeringar
Sociala investeringsfonden
Tkr
NÄTA

Budget

Utfall

Avvikelse

-2 828

-3 100

-272

Ale kommun årsredovisning 2020

65

Ekonomisk översikt
Resultaträkning nämnd
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

5 882

19 469

13 587

4 Material/Bidrag/Köpt vht

-41 995

-40 175

1 820

5 personalkostnader

-77 235

-74 539

2 696

6 övr. verksamhetskostnader

-45 453

-51 878

-6 425

-158 802

-147 123

11 679

3 intäkter

Netto

Besluts/ verksamhetsområden

Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

Avvikelse 2019

Räddningstjänst

-31 087

-31 120

-33

-24

Sektorövergripande exkl politisk verksamhet

-20 292

-16 694

3 598

5 400

Politisk verksamhet

-14 850

-13 111

1 739

-1 256

Ekonomiavdelningen

-17 981

-17 025

956

2 870

Personalavdelningen

-21 467

-21 348

119

-895

Kansli och säkerhetsavdelningen

-18 787

-18 529

258

2 433

Strategi och uppföljning

-34 338

-29 296

5 042

1 699

-158 802

-147 123

11 679

10 227

Tkr

Nettokostnader

Analys och förslag för framtiden
Sektor Kommunstyrelse redovisar ett samlat positivt resultat för 2020 med 11 700 tkr där samtliga verksamhetsområden visar ett överskott mot budget.

arbetsmarknadsnämnden.

Kostnader och ersättningar Covid-19 för
Kommunstyrelsen

Sektorsövergripande verksamhet visar en positiv avvikelse på 3 600 tkr där 200 tkr utgörs av att sektorns buffert på 3 000 tkr inte är nyttjad fullt ut. 2 000 tkr av bufferten har gått till beslutet om att ge en extra julgåva som
uppskattning till alla kommunens medarbetare för ansträngningar under pandemin och 800 tkr avser ersättning till servicenämnden för kommunens samlade posthantering. 4 700 tkr av de avsatta 5 000 tkr för personal
och chefsutveckling har nyttjats genom framförallt insatser inom sektor Utbildning samt sektor Omsorg och arbetsmarknad.1 800 tkr av avsatta 2 000 tkr avseende digital agenda har inte nyttjats och är väl främst ett resultat
av att ansökningsförfarandet för sektorerna inte arbetats
fram. Av avsatta medel 3 500 tkr för övriga strategiska
mål så är bara cirka 500 tkr nyttjade och avser LONA
projektet (naturvårdsprogram). Till sist så är underskottet
på 1 600 tkr som nämns ovan avseende merkostnader
konsekvenser av pandemin belastade sektorsövergripande.

Statlig ersättningen för sjuklönekostnader p.g.a. Covid19 har för året utgått med 445 tkr. Nettokostnaden för
merkostnader Covid-19 som kommunen kunnat söka
statlig ersättning för hos Socialstyrelsen uppgår till
ca 1 600 tkr. De totala kostnaderna för KS uppgick 2020
till 9 765 tkr varav 8 140 tkr har återsökts och 6 900 tkr
av dessa är utbetalda. Resterande 1 240 tkr har kommunen bokat upp som fordran mot staten. Att kommunen
har en nettokostnad på 1 600 tkr för merkostnader för
Covid-19 beror bland annat på att allt merkostnader inte
har varit sökbara men den absolut största orsaken är avhängigt att det inte finns några nationella beslut om man
kommer få ersättning för de kostnader som uppstått under framförallt december. Kommunen har gjort en rad
stora inköp av både ansiktsmasker och antigentester i december.
Kommunen har totalt redovisat merkostnader för Coronapandemin på ca 12 200 tkr och fått ersättning för
9 440 tkr. Det innebär att den totala merkostnaden för
kommunen är ca - 2 760 tkr varav 1 600 tkr finns som
beskrivs ovan inom Kommunstyrelsen. Resterande del
finns ute i nämnderna, framförallt inom Omsorg- och
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Verksamheternas ekonomi

Förtroendeverksamheten visar ett positivt resultat på
nästan 1 750 tkr och det utgörs nästan uteslutande av
lägre arvoden vilket är en konsekvens av lägre frekvens
och deltagande på möten på grund av pågående pandemi. Alla nämnder visar ett positivt överskott förutom
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Samhällsbyggnadsnämnden som har ett litet underskott
på ca - 30 tkr. Hälften av det totala överskottet finns
inom Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som
tillsammans visar ett positivt resultat på ca 900 tkr.
Ekonomiavdelningen utför sitt uppdrag inom tilldelad
ekonomisk ram och redovisar ett överskott på 950 tkr.
Överskottet beror på att det finns medarbetare som varit
långtidssjukskrivna under perioder av året tillsammans
med att några gått ner i tjänstgöringsgrad temporärt. Medel finns också över avseende konsultinsatser då dessa
inte beräknas nyttjas till fullo. IT-licenser samt kapitalkostnader för det nya budgetverktyget Insikt har varit
lägre under året då dessa inte utgått på helår utan främst
under hösten. Covid-19 läget gör också att det finns medel över när det gäller kurser och konferenser. Intäktssidan har också genererat ett överskott vilket beror på
sjuklöneersättningar från staten samt utförda arbetstimmar mot Evert AB.
Personalavdelningens resultat för året är 120 tkr. Kostnaden för företagshälsovården och friskvård ökar och visar ett samlat underskott på ca - 600 tkr. Att personalavdelningen ändå visar överskott beror främst på att man
under delar av året haft vakanta tjänster och lånat ut
medarbetare till central pandemihantering samt mindre
överskott inom andra delar av sin verksamhet.
Kansli och säkerhetsavdelningens överskott på
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ca 250 tkr beror främst på att det funnits vakanser och
tjänsteledigheter som medfört lägre personalkostnader
under året. Det har dock till stora delar förbrukats genom att hyreskostnaderna varit högre än budget vilket till
del beror på ombyggnation i Nödingekontoret och justering av ventilation och värme/kyla i huset.
Avdelningen Strategi och uppföljning visar ett större
överskott på 5 000 tkr. Överskotten visar sig främst
inom utvecklingsenheten som har avdelningens största
budget men även kontaktcenter visar ett överskott på
800 tkr. Det senare beror på vakanta tjänster först tillsattes under hösten samt att sjukfrånvaron varit hög. Att
det dröjde med att tillsätta de vakanta tjänsterna har
kortsiktigt bidragit till ett överskott. Det har dock påverkat kontaktcenters förmåga att ta mot nya uppdrag från
sektorerna. Utvecklingsenhetens överskott uppgår till
nästan 4 300 tkr. Enhetens överskott kommer från minskade kostnader för fritidskort 800 tkr samt färdtjänst
som visar ett överskott på 2 100 tkr. Överskottet inom
färdtjänsten beror både på minskade kostnader för arbetsresor där bland annat ett individärende samt att färdtjänstresor minskat på grund av pandemin. Vidare har
inte konsulter använts i planerad utsträckning och kostnaderna för Ale 360 minskade väsentligt då flera av de
planerade insatserna fick skjutas fram eller genomföras
på annat vis.
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Servicenämnden
Ordförande och resultat
Ordförande:

Claes-Anders Bengtsson (KD)

Årets resultat:

- 10 059 tkr

Nettokostnad:

22 469 tkr

Nämndens uppdrag
Servicenämndens sammanfattade ansvarsområden
Förvaltning av egendom
Skötsel och service av kommunens byggnader och tillhörande anläggningar samt ansvarar också för förhyrning av externa
lokaler.
Lokalförsörjning
Kommunen ska ha ändamålsenliga lokaler i rätt omfattning. Ansvaret gäller både verksamhetslokaler, kontor med mera
samt försörjning av bostäder till kommunal myndighet som har behov av bostäder i sin verksamhet.
IT-verksamhet (från och med 2020-10-01)
Kommungemensam IT-verksamhet samt utrustning och program, dock inte övergripande digital verksamhetsutveckling
vars ansvar ligger under kommunstyrelsen.
Internpost
Kommunens in- och utgående post.
Övrig internservice
Bedriver och tillhandahåller service till kommunens övriga verksamheters behov av lokalvård, kostverksamhet, vaktmästeri, samt tillhandahållande av fordon (startar i sin helhet i början av 2021).

Sammanfattning
Ekonomi
Servicenämnden uppvisar ett resultat på minus 10,1 Mkr
för helår 2020.
Vissa delar av sparbetinget inför 2020 ramjusterades mellan kommunens sektorer direkt och vissa delar lades som
ett rent sparbeting i budgeten för sektor service. Ett åtgärdspaket togs fram men flera av åtgärderna ger inte
fullt utslag förrän 2021 och sektorn har utöver ett ytterligare åtgärdspaket som genomfördes under hösten sett
svårigheter i att ytterligare anpassa verksamheten utan
tydliga konsekvenser hos verksamhetssektorerna. Vid genomförande av åtgärder har dialog förts med berörda
sektorer.
Coronaepidemin har haft inverkan på flera av de sparåtgärder som skulle genomföras.
Strategiska målet - Bekämpa klimatförändringarna
Sektorn och sektorchefen har varit processägare för målet. Arbetet med att minska den interna klimatpåverkan
går bra på många håll. I samtliga byggprojekt har hållbart
byggande beaktats med att bland annat bygga energisnåla
passivhus utrustade med solceller samt att utrusta byggnadernas parkeringar med laddstolpar för elbilar. Vid
upphandling av nya ramavtal inom hantverkstjänster har
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miljökrav beaktats. Upphandling av miljövänliga fordon
har genomförts där sektorn varit delaktig. Kosten har
minskat matsvinnet och måltiderna har blivit mer klimatsmarta, näringsriktiga och ekonomiskt hållbara.
Övriga strategiska mål och verksamhet
Genomförandet av systematiska dialoger på alla nivåer
har givit positiva resultat. Ett medvetet arbete med att
skapa delaktighet och sammanhang i sektorn har påbörjats. En målbild med tillhörande aktivitetsplaner med
plan för kommunikation och delaktighet är beslutad.
Tidigare chefsvakanser har bemannats och förutsättningar för att få bättre ordning på interna och externa
processer samt nödvändiga rutiner är mycket goda.
Sektorn har under hösten genomfört en kompetensförsörjningsanalys. Ett bristyrke, välutbildade kockar, och
en nyckelfunktion, projektledare/byggingenjör, identifierades.
Utifrån rådande omständigheter under året med pandemin har sektorn i möjligaste mån tagit emot praktikanter
och feriearbetare.
Staben utökades med nämndsekreterare i början av året
och det minskade sårbarheten i servicesupport och fakturahantering.
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Större omtag har gjorts inom fastighet för att bättre hantera uppdraget att ansvara för kommunens lokalförsörjning. Målet är att skapa en tydlig struktur och ett systematiskt arbetssätt i samtliga processer. Utveckling av
verksamhetens styrdokument, till exempel lokalförsörjningsprocessen, pågår.
Sektorns upphandlade entreprenadform, partnering, har
varit lyckosamt och är ett gott exempel på ett nära samarbete med externa aktörer.
Ett antal ej hanterade lokalbeställningar har identifierats,
analyserats och hanteras nu. Ett exempel på detta är
skolområdesutredningar. Den stora mängden projekt ger
en hög belastning på de tre befintliga projektledarna. Rekryteringsbehov finns och rekrytering av lokalförsörjningschef är genomförd med start 1 april 2021.
Drift och underhåll har under senhösten med externt
stöd påbörjat statusbesiktningar som grund för en övergripande underhållsplan med mål att vara klart i december 2021. För att förbättra den systematiska förvaltningen har en kravspecifikation tagits fram för ett nytt
förvaltningssystem.
Inom lokalvård har det varit stort fokus på att hantera
hög sjukfrånvaro och hitta lösningar för detta. Insatser
för att öka kompetensen avseende lokalvård med anledning av pandemin har genomförts.
Verksamhetsservice har omorganiserats och kontorsservice har lagts ner. Medarbetare har flyttats från verksamhetsservice till drift och underhåll vilket har lett till förändring i arbetssätt och viss omfördelning av uppdrag. I
samband med detta har också sektorn förberett för det
planerade områdesarbetet där drift och underhåll och
vaktmästeri fysiskt ska utgå från samma områdeslokaler
för att få bättre förutsättningar för samverkan.
Inom kosten har året präglats mycket av att hantera en
hög frånvaro. Stort fokus har lagts på att hålla nere
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kostnaderna då intäkterna blev betydligt lägre än budgeterat. Arbete har också lagts på att minska klimatpåverkan med gott resultat. Kostverksamheten har återtagit
anskaffningen av timvikarier och poolkockar, vilket fungerat bra även under pandemins påverkan. De medarbetare som arbetat deltid har erbjudits heltid från 1 augusti.
Sektorn har inte lyckats få det kostnadsneutralt.

Investeringar
Av beviljat investeringsutrymme om 210 Mkr har
165 Mkr förbrukats under året. Några av de viktigaste
skälen till de större avvikelserna är:
- något senarelagd produktionsstart än planerat för
Lövängens förskola och LSS-boendet i Skepplanda och
för båda dessa kommer kostnaderna istället att falla ut
under 2021.
- slutkostnader för Nolbäckens förskola i Nol som infalller i början av 2021.
För Jennylunds investering går projektet enligt plan efter
återstart och kvarstående investeringsmedel avser främst
omklädningsrummen och för detta arbete är planen att
genomföra förstudie och projektering under 2021 och
genomförande under 2022.
Kvarstående investeringsutrymme enligt tidigare genomförd kostutredning föreslås tas bort i och med detta bokslut då de avser en större investering i inhyrda lokaler där
sektorn bedömer att det ej är ekonomiskt försvarbart att
genomföra investeringen. Övrigt kvarstående enligt kostutredningen avser lokaler som troligtvis kommer att ersättas av nya alternativt ombyggda och då investeringen
för tillagningskök kommer att finnas med i respektive totala projektbudget.
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Investeringar, belopp i Tkr

Utfall 2020

Budget 2020

Årsavvikelse

6 740

6 366

-374

1 070

1 180

110

93 241
728
116
1 131
2
11 946

113 133
500
500
1 800
195
15 700

19 892
-228
384
669
193
3 754

6028 Säkerhets.föreb. åtgärder
6069 GC vid Surteskolan
6096 Upprustning skolgårdar
6300 Fastighet årsanslag
6304 Ny ombyggn skolor o fskl
6309 Myndighetskrav
6312 Energibesparande åtgärder
6314 Ombyggn ventilation sk/fs
6319 IFO-huset
6320 Nytt boende funkt neds
6338 Lokalanpassn Börjessons
6344 Lokal till Översiktsplan
6359 Kommunens hus
6363 Fastighetsunderhåll
6377 Pigegårdsvägen 1
6378 6 lägenheter i gruppbosta
6382 Upprustning idrottsanl
6389 Arb.miljöåtg skolor,fskl
6390 Mindre anpassningar skolo
6395 Daglig verksamhet
6401 Jennylunds ridanläggning
6411 Investering förskola
6413 Inv maskinpark kök skola
6414 Åtgärder kostutredning
6415 Inventarier kök (utensi)
6421 Ombyggnad Hardesjö
6431 Ersättning Byvägens fsk
6432 Förskola 2 Nödinge
6433 F-6 skola utbyggn 2 Nödin
6434 F-6 skola utbyggn 1 Nödin
6435 Förskola 1 Nödinge
6436 Förskola, Norra Nol
6437 Nolängens förskola
6438 F-6 skola Nol/Alafors
6439 Ny förskola Surte
6441 Surteskolan
6442 Bohusskolan
6443 Utredn skolomr Älvängen
6444 Ersättn Hövägens fsk
6445 Utredn skolomr Skepplanda
6446 Ny förskola 1 Älvängen
6461 LSS-Danska vägen Surte
6462 LSS-Folketshusv Nol
7000 IT-investeringar
7152 Reinvest anslag Internser
Totalt:
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4
173
9 840
5 714

1 803
258
12 172
305

11 800
1 000

-4
327
160
546
1 500
59
102
1 533
500
3 940
182
218
1 031
193
-867
700
700
500
700
700
500
390
1 170
700
426
426
1 299
1 500
828
700
-1 803
-258
-372
695

165 958

209 279

43 321

541
198
1 467
13 937
318
282
1 469
307
867

581
227
74
74
201
172

500
10 000
6 260
1 500
600
300
3 000
500
17 877
500
500
2 500
500
700
700
500
700
700
500
971
1 397
700
500
500
1 500
1 500
1 000
700
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Ekonomisk översikt
Resultaträkning nämnd
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse budget

373 643

367 216

-6 427

-385

-420

-35

5 personalkostnader

-110 262

-109 053

1 208

6 övr. verksamhetskostnader

-275 406

-280 212

-4 806

Netto

-12 409

-22 469

-10 059

Besluts/ verksamhetsområden

Budget tkr

Utfall tkr

6 485

-917

-7 402

485

-125

-222

-97

-61

-18 000

-17 518

482

-1008

-770

-1 697

-927

-241

-2 994

-2 994

-3034

38

38

-1402

Lokalvård

285

285

-142

Kost

-18

-18

-94

Bemanningsenhet

574

574

964

-22 469

-10 059

-4532

3 intäkter
4 Material/Bidrag/Köpt vht

Avvikelse
budget

Avvikelse
2019

Tkr
Sektorchef
Staben
IT
Internhyran
Vaktmästeri
Kontorsservice

Nettokostnader

-12 409

Analys och förslag för framtiden
Sektorn övergripande
Förutsättningarna inför 2020 var minst sagt utmanande
med effektiviseringskrav samt ofinansierade kostnadsposter som behövde lösas under året för att den negativa
avvikelsen gentemot budget inte skulle eskalera. Vissa av
de framtagna åtgärderna kunde inte genomföras med
helårseffekt vilket medfört att effektiviseringskravet inte
kunnat uppfyllas i sin helhet vilket framkommit i samtliga prognoser under året. Under året har dialog förts
med berörda sektorer kring verksamhetsförändringar,
förslag till kostnadsminskningar samt förändringar i
tjänsteutbudet för att inför 2021 möjliggöra en budget i
balans.
Året har till stor del präglats av Covid-19 samt effekterna
som pandemin har skapat. Det har i många avseenden
varit ansträngt i verksamheterna med snabba omställningar samt svårigheter att ersätta personal på ett säkert
sätt. Ekonomiskt så har pandemin medfört statliga ersättningar för sjuklönekostnader vilket haft en positiv inverkan på resultatet och sektorn har även fått ersättning
för stora delar av de merkostnader av förbrukningsmaterial som uppstått på grund av Covid-19.
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Sektorchef
Sektorchef hade redan vid årets start ofinansierade kostnadsposter på ca 800 tkr och när året summeras är resultatet nästan motsvarande dessa förutsättningar med en liten negativ försämring då några av årets absolut sista
kostnader togs här istället för att fördelas ut på de olika
verksamheterna inom sektorn.
Staben
Staben hade vid året början ofinansierade kostnadsposter
på cirka 200 tkr med anledning av personalförändringar
inom organisationen. En viss återhämtning har dock
skett under året och resultatet är vid bokslutet halverat
jämfört förutsättningarna vid årets början. Viss övertalighet finns på enheten som på grund av sjukskrivningar
inte kunnat hanterats under året. Frågan aktualiseras därmed återigen under 2021.
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IT
I oktober togs beslut om att IT-verksamheten skulle
flyttas från kommunstyrelsen till sektor service i sin helhet. IT-enheten bidrar med att förbättra sektorns resultat
och avvikelsen är till stor del pandemirelaterad då konsulttjänster samt kurs- och konferens inte nyttjats i den
utsträckning som det var tänkt.
Internhyran
Internhyran har ett antal kostnadsneutrala poster men
några poster är dock svåra att förutse vilket fått en resultatpåverkande effekt. Tomställda lokaler är en del i
denna kategori och det är också denna post som orsakar
den största avvikelsen för internhyran med en negativ
avvikelse på ca 1 300 tkr. Med återhållsamhet kring inköp samt tillsättning av personal i samband med pensionsavgång, minskade konsulttjänster samt ökad uthyrning i slutet av året har resultat ändå förbättrats jämfört
med prognoserna under året.
Vaktmästeriet
Mot bakgrund av 2019 års resultat med ett underskott på
drygt 3 000 tkr som ingångsvärde så var utgångsläget
svårbemästrat. Under hösten har verksamhetsförändringar genomförts för att komma tillrätta med de ekonomiska utmaningarna som verksamheten stod inför. Pandemin satte dock käppar i hjulet för de tänkta ekonomiska effekter som förändringen skulle medföra då övertalighetsprocesser inte kunnat genomföras som planerat.
Fyra medarbetare har under året flyttats över till drift
och underhåll vilket reglerats ekonomiskt mellan verksamhetsområdena och har därför inte förändrat resultatet i positiv utsträckning. Inför 2021 har merparten av
verksamhetsförändringarna genomförts i sin helhet och
förutsättningarna för att ha en budget i balans har förbättrats markant.
Kontorsservice
Kontorsservice har avvecklats i slutet av 2020. Prognosen var länge negativ men med ett budgettillskott för
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uppstart av fordonsverksamheten så lyckades verksamheten nå en budget i balans. Fordonsverksamheten startar i sin helhet i början av 2021 och kommer ingå i enheten vaktmästeri och fordon.
Lokalvården
Pandemin har medfört en ökad belastning och en ökad
efterfrågan på enhetens tjänster för att minska riskerna
för smitta. Den ökade beställningen medför också ökade
kostnader men i kombination med den statliga ersättningen för sjuklöner har lokalvården ändå lyckats nå ett
positivt resultat.
Kosten
Kosten har haft rejäla utmaningar under året. Kravet på
heltidsanställningar har gjort det svårt att anpassa personalkostnaderna efter rådande omständigheter och de
svängningar i beställningar som varit under året. Pandemin har medfört att beställningarna minskat i perioder
vilket endast gått att anpassa utifrån minskad livsmedelsåtgång och förändrade val av råvaror medan personalkostnaderna inte gått att påverka på så kort sikt. En lite
för optimistisk uppskattning av antalet närvarande elever
under sommarlovet från grundskolan gjorde att intäkterna överskattades för den perioden. Kosten har succesivt under hösten lyckats anpassa kostnaderna efter detta
och i kombination med den statliga ersättningen för
sjuklönekostnaderna lyckades man trots alla utmaningar
nå en budget i balans. Förutsättningarna för en budget i
balans är goda inför 2021, då det blir ett mer stabilt läge
utifrån att verksamheten ska bedrivas med ett årligt kommunbidrag.
Bemanningen
Bemanningsenheten hade verksamhet under årets sex
första månader för att sedan avvecklas. Det fanns länge
en farhåga att omställning av personal skulle medföra extra kostnader men med facit i hand så har avvecklingen
fallit väl ut och dessutom bidragit till ett förbättrat resultat för sektorn.
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Utbildningsnämnden
Ordförande och resultat
Ordförande:

Erik Liljeberg (m)

Årets resultat:

7 870 tkr

Nettokostnad:

900 337 tkr

Nämndens uppdrag
Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar.
Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom:












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

Sammanfattning
År 2020 var starkt präglat av Covid-19-pandemin. Komvux och Ale gymnasium har bedrivit stora delar av
undervisningen på distans vilket har fungerat väl. Övriga
verksamheter har lyckats anpassa sig till rådande riktlinjer
och omständigheter på ett sätt som ska uppskattas storligen. Utbildningsverksamheterna har klarat att hålla öppet
i enlighet med det samhällsviktiga uppdraget. Endast ett
fåtal barn/elever och vårdnadshavare har påverkats av
stängning/distansundervisning på grund av smittspridning och även det har fungerat väl. Trots årets omständigheter har sektor utbildning klarat att arbeta framåt
inom de flesta områden och det som anges i nämndplanen för 2020 är i allt väsentligt genomfört.
Ett av de viktigaste resultaten under perioden är betygsresultaten för Ales avgångselever i årskurs 9. De har fortsatt att öka och är i nivå med genomsnittet för riket avseende andel elever som är godkända i alla ämnen, 76 procent. Meritvärdet är nära rikets genomsnitt och har inte
varit så högt i Ale den senaste tioårsperioden. Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet
var 86 procent efter vårterminens slut och 87 procent efter sommarskolan vilket är samma nivå som förra året
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och högre än riket där 84 procent var behöriga 2019.
Det finns skäl att belysa flera framgångsfaktorer utifrån
ökade resultat över tid. Sektorn har ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer av god kvalitet. Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning påvisar detta. Genomgående syns ett aktivt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet för att lyfta resultaten ute på enheterna.
Det har möjliggjorts genom flera satsningar på ett utvecklat pedagogiskt ledarskap.
Sektorn fokuserar på kunskapsresultaten och det sker
kontinuerliga uppföljningar på enhetsnivå kopplat till riktade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå.
I elevhälsan finns tillgång till olika professioner som arbetar tvärprofessionellt. Detta område kan dock utvecklas ytterligare. Sektorn tillsätter mobila stödåtgärder exempelvis ett utvecklingsteam med olika specialistfunktioner samt sektorgemensamma insatser såsom Näta och
Fotosyntes. De senaste åren har även fokus på elevernas
skolnärvaro ökat bland annat genom skärpta rutiner för
att förhindra frånvaro. Covid-19-pandemin utmanar
både medarbetare och elever i att nå så långt som möjligt
och vi kan inte utesluta att det blir effekter på
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kommande måluppfyllelse.
God utbildning för alla och lika möjligheter till framgångsrikt lärande har fått stort fokus och arbetats med på
alla nivåer. Från lokalplanering och strategisk placering
av nya enheter till tillitsdialoger med pedagoger för att
medvetandegöra varandra om förutsättningar, pågående
arbete och verksamma åtgärder.
Sektorn har fortsatt initiativet med ett helhetsperspektiv
på hållbarhet i undervisningen. Då matsvinnet är en av
enskilda viktiga frågor att arbeta med är det problematiskt under nuvarande period då det är stor risk för matsvinn när planeringsförutsättningarna är svåra.
De ekonomiska förutsättningarna för utbildningsnämnden inför 2020 var försämrade mot 2019 men budgetarbetet gav ändå en oförändrad barn- och elevpeng. Många
av enheter hade sedan tidigare en organisation som inte
motsvarade budget. Ett gediget arbete ligger bakom att
det flesta enheter nu har en budget i balans för helåret.
Det uppkomna överskottet kan främst hänföras till Coronaeffekter.
I syfte att uppnå ekonomisk hållbarhet krävs insatser
både inom och utom utbildningsnämndens ansvarsområde. Nyckelinsatser inom utbildningsnämndens områden är förändrade arbetsorganisationer och storlek på
enheter för att möta behov av mer flexibla organisationer
samt minskade personalkostnader till följd av
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personalomsättning och sjukskrivningar. Utanför utbildningsnämndens ansvarsområden krävs fortsatt arbete
med lokalkostnader för att klara tillväxten samt mer
övergripande åtgärder om det ska vara möjligt att nå den
personaltäthet på lång sikt som anges i kommunfullmäktiges antagna verksamhetsplan med budget 2020.
Lokalförsörjningen är fortsatt av central vikt för sektorn
och resurskrävande på alla nivåer. Det akuta arbetet med
lokalbrist kräver stora resurser i form av arbete och
finansiering av paviljonger. Även nybyggnation och den
långsiktiga planeringen kräver omfattande resurser.
I syfte att behålla medarbetare och skapa en god arbetssituation är hållbar kompetensförsörjning en fortsatt utmanande och mycket väsentlig strategisk process som
under perioden fortgått som planerat.
Sjukskrivningstalen är påverkade av Covid-19 och jämförande analyser därmed svårare. Inom området arbetsmiljö och sjukskrivningar har växlingen till värdeskapande uppföljning kommit igång. En förväntad effekt är
att rektorer och sektor får förbättrade analyser och fler
och mer verksamma verktyg genom de dialoger som påbörjats och med det kan minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön på sikt.
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Verksamhetsmått
Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall
2020

Budget
2020

Utfall
2019

Antal barn i kommunala förskolor i Ale

1 790

1 783

1 718

5

5

39

48

48

175

165

163

11

11

8

2 001

2 002

1 932

2 919

2 898

2 845

varav sålda platser
Barnomsorg, barn 1-5 år

Antal barn i pedagogisk omsorg, kommunal i Ale
Antal barn i fristående förskoleverksamhet
Antal barn i kommunal verksamhet i annan kommun
Summa Alebarn
Elever 6-12 år
Elever i kommunala skolor i Ale, F-6
- varav från andra kommuner

79

79

86

Köpta platser F-6

251

238

237

- varav Ale-elever F-6 i fristående verksamhet

219

213

208

32

25

29

3 091

3 057

2 996

1 123

1 129

1 078

- varav Ale-elever F-6 i kommunal verksamhet i annan
kommun
Grundskola Förskoleklass - årskurs 9

Summa Ale-elever 6-12 år
Elever 13-15 år
Elever i kommunala skolor i Ale, årskurs 7-9
- varav från andra kommuner

56

54

52

Köpta platser 7-9

157

156

161

- varav Ale-elever 7-9 i fristående verksamhet

134

135

141

23

21

20

Summa Ale-elever 13-15 år

1 224

1 231

1 187

Summa Ale-elever totalt

4 315

4 288

4 183

Antal barn på kommunala fritidshem i Ale

1 753

1 781

1 813

44

49

54

Köpta platser

194

187

179

- varav Alebarn på fritidshem i fristående verksamhet

182

182

174

12

5

4

1 903

1 919

1 937

46

46

46

-varav sålda platser

3

1

2

Antal integrerade särskoleelever

3

2

5

-varav Ale-elever 7-9 i kommunal verksamhet i annan
kommun

- varav sålda platser
Fritidshem

- varav Alebarn på fritidshem i kommunal verksamhet i
annan kommun
Summa Alebarn
Antal barn i kommunal särskola i Ale
Grundsärskola

Köpta platser
Summa Ale-elever i särskola
Modersmålsundervisning
och studiehandledning

Gymnasium

1

1

1

44

48

45

Elever som har modersmålsundervisning

600

598

Elever som har studiehandledning

149

141

Antal elever i Ale gymnasium IM

89

89

84

-varav elever från andra kommuner

14

6

13

Köpta platser

1 118

1 149

1 114

Summa Ale-elever i gymnasium

1 193

1 232

1 185
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Investeringar
Utav utbildningsnämndens årsanslag har 2 545 tkr använts under året. 750 tkr har använts till uppgradering av
IST.

år eftersom verksamheten får tillgång till lokalerna i början av 2021.
Investeringar,
belopp i Tkr

IT-investeringen är ny för året och det tar tid att strukturera upp arbetet. Under året har 829 tkr använts för detta
ändamål.

Byte av IT-system
Reinvest skolor/förskolor
Datorer grundskolan
Invent ny/ombygg
skola/fsk
Totalt:

Inventarier för ny/till- och ombyggnad avser den nya
förskolan i Älvängen. Svenstorps förskola, samt den nya
förskolan i Nol, Nolbäckens förskola. Svenstorps förskola har nyttjat 3 508 tkr av tilldelade medel. Förskolan i
Nol kommer att nyttja sina investeringsmedel först nästa

Utfall
2020

Budget
2020

Årsavvikelse

750

0

-750

2 545

5 000

2 455

829

1 250

421

3 508

9 463

5 955

7 632

15 713

8 081

Ekonomisk översikt
Resultaträkning nämnd

3 intäkter
4 Material/Bidrag/Köpt vht
5 personalkostnader
6 övr. verksamhetskostnader
Netto

Besluts/ verksamhetsområden

Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse
budget

341 636
-206 553
-555 449
-487 841
-908 207

352 374
-210 087
-555 626
-486 998
-900 337

10 738
-3 534
-176
843
7 870

Avvikelse
budget

Avvikelse
2019

Budget tkr

Utfall tkr

Tkr
Utvecklingsreserv
Ledning och administration
Förskola
Grundskola
Enheten för flerspråkighet
Elevhälsa, Särskola
Gymnasium
Komvux

3 563
25 046
242 579
421 131
8 848
53 802
141 117
12 121

2 625
23 464
231 514
425 814
9 122
55 211
141 267
11 320

938
1 581
11 065
-4 682
-274
-1 409
-150
801

7 594
6 138
1 099
-16 990
396
724
1 991
616

Nettokostnader

908 207

900 337

7870

1 568

Analys och förslag för framtiden
Utbildningsnämnden uppvisar i årsbokslut 2020 ett positivt resultat om + 7 870 tkr. En stor del av årets positiva
resultat beror på effekter av Coronapandemin, med
ökade sjuklöneintäkter men även minskade personalkostnader. Största delen av överskottet genereras av verksamhet förskola. Enheterna inom förskola och grundskola uppvisar ett överskott om cirka + 4 765 tkr respektive + 2 250 tkr.
Under hösten har utvecklingsreserven nyttjats till
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framförallt volymförändringar inom grundskolan, men
även till nedskrivningar av lokaler som avser flera år tillbaka i tiden. Utvecklingsreserven har belastats av en återbetalning till Skolverket på drygt 2 000 tkr vilket inte
funnits med i tidigare uppbokningar och således fått en
negativ resultatpåverkan.
Ledning och administration har mindre kostnader för
strategiska medel än förväntat. Vidare har man under december månad gjort direktavskrivningar av investeringar
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som påverkat resultatet i negativ riktning, men trots det
påvisar ledning och administration ett överskott.
Verksamhetsområde förskola uppvisar i årsbokslutet ett
positivt resultat om + 11 065 tkr. Överskott återfinns
inom de centrala delarna och köpta platser med 6 300 tkr
och enheterna med 4 765 tkr.
Överskottet har till största delen sin förklaring i effekter
av Covid-19. Under våren blev minskade personal- och
vikariekostnader effekten när enheterna anpassade sin
personalstyrka utifrån det närvarande barnantalet. Gemensamt beslut fattades att inte använda vikarier under
den period då barnens närvaro generellt låg mycket lägre
än sjukskrivningstalen. Detta tillsammans med statlig
sjuklöneersättning medförde att vårens negativa prognos
landade på ett positivt utfall i en omfattning som var svår
att förutse. Vetskapen om minskat statsbidrag för läsåret
20/21 tillsammans med förväntan på ökade vikariekostnader till mer normala nivåer satte under hösten förväntan på ett minskat överskott.
Överskott användes under hösten till bemanning i den
mån det var möjligt att få in vikarier. Pandemin påverkade tillgången och möjligheten trots ekonomiskt utrymme. Flera enheter valde aktivt att inte använda vikarier utifrån risk för smitta. En fortsatt hög sjukfrånvaro
med låga vikariekostnader gjorde att överskottet ökade
istället för minskade som förväntat. En tidigarelagd våg
med sjukfrånvaro påverkade utfallet ytterligare under
hösten.
Faktorer till det centrala överskottet finns i ökade snittintäkter för barnomsorgsavgifter, fler sålda platser än budgeterat, färre barn till pedagogisk omsorg och färre ansökningar för tilläggsbelopp än tidigare år. Central tjänst
har ej ersatts under pandemin och digital omställning
och omformning av gemensam kompetensutvecklingsinsats har medfört minskade kostnader under pandemi
som annars till viss del skulle återfunnits i enheternas resultat.
Att omsätta överskottet i förstärkning i form av vikarier
gjordes i viss utsträckning under hösten vilket visas i personaltäthetssiffran som i oktober mättes till 5,7 mot 5,9
året dessförinnan.
Verksamheten har gjort inköp under 2020. Detta skulle
kunnat göras i än högre utsträckning för att överskottet
skulle komma verksamheten till del.
Verksamhetsområde grundskola uppvisar i årsbokslutet
ett negativt resultat om cirka -4 700 tkr. Underskottet
inom verksamhetsområdet beror på ökade kostnader för
skolskjuts, taxiresor samt ökade volymer gällande köpta
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platser. De centrala delarna inom grundskolan visar ett
underskott om cirka - 600 tkr. Skolenheterna visar däremot ett överskott om + 2 250 tkr. Skolenheterna har under året arbetat med att få en budget i balans med goda
resultat, även om alla inte nådde helt fram. Resultatet har
påverkats av Covid-19 i positiv ekonomisk riktning, vilket förutom arbetet mot en budget i balans, bidragit till
överskottet inom skolenheterna.
Enheten för flerspråkighet uppvisar i årsbokslutet ett negativt resultat om - 274 tkr. Kostnaderna för köpt studiehandledning har ökat mer än beräknat på grund av att
enheten har fått fler språk att tillgodose. Köpt tjänst är
en dyrare lösning än om man kunnat tillgodosett behovet
i egen regi, vilket inte varit möjligt då det har varit svårt
att rekrytera.
Elevhälsa och särskola uppvisar i årsbokslutet ett negativt resultat om - 1 409 tkr. Underskottet beror till sin
helhet på persontransporter inom både grundsär- och
gymnasiesärskolan. Elevhälsan och särskoleenheterna redovisar ett överskott till följd av lägre personalkostnader
än budgeterat.
Gymnasiet uppvisar i årsbokslutet ett negativt resultat
om - 150 tkr. Kostnaderna för busskort har ökat mer än
beräknat även om kostnader för köpta platser minskat,
då höstens budgeterade elevantal är högre än faktiska
elevtalet.
Komvux uppvisar i årsbokslutet ett positivt resultat om
cirka + 800 tkr till följd av både högre intäkter och lägre
kostnader än budgeterat. Komvux har sålt fler utbildningsplatser till andra kommuner och har även fått ersättning för sjuklönekostnader på grund av Covid-19.
Färre platser har också köpts av andra utbildningssamordnare.
För 2021 är pandemin en fortsatt risk för svårigheter i
den ekonomiska planeringen. Barn- och elevpengen är
på motsvarande nivå som förra året och flera enheter behöver fortsätta sitt arbete för en budget i balans. Lokalkostnader är en stor utmaning både avseende kort- och
långsiktiga lösningar. Fler paviljonger behövs under året
och nya förskolor är under byggnation.
Kostnaderna för transporter har ökat kraftigt och är ett
område som ser svårt ut att påverka med nuvarande avtal
under 2021 men kräver fortsatt arbete under året.
Kompetensförsörjningens stora utmaningar innebär omfattande ekonomiska åtaganden för att säkra framtidens
bemanning. Det handlar främst under 2021 om att fortsätta stödja medarbetare som studerar.
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Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande och resultat
Ordförande:

Sonny Landerberg (mp)

Årets resultat:

64 tkr

Nettokostnad:

83 988 tkr

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















Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis Vikingagårdens långhus
Kultur- och fritidsverksamhet allmänt
Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
Museiverksamhet
Kulturarv och kulturminnesvård
Kulturskolan
Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet
Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar
Samlingslokaler
Uppgifter enligt spellagen
Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling
Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med
respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet
Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium
Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, fritids- eller kulturanläggning

Sammanfattning
Pandemi, corona, Covid-19 - år 2020 har präglats av omställningar i verksamheterna på grund av spridning av ett
virus som var okänt när årets verksamhetsplan beslutades av kultur och fritidsnämnden. Sektorn har under perioden arbetat aktivt under parollen "Vi ställer inte in - vi
ställer om" med fokus att fortsatt erbjuda verksamhet
trots rådande samhällssituation. Målsättningen har varit
att trots pandemin erbjuda en så mångfacetterad verksamhet som möjligt med hänsyn tagen till begränsning av
smittspridning och prioritet på god arbetsmiljö.
Sektorn har genom medarbetarnas ansträngningar lyckats
skapa förutsättningar och ge invånarna tillgång till bland
annat digitala kulturupplevelser, utökad service på biblioteken, balkongkonserter vid särskilda boenden, utökad
digital ungdomsaktivitet samt tips på besöksmål. Sektorn
har gett föreningslivet råd och stöd i hanterandet av pandemin. Flera av de aktiviteter som genomförts under året
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har utformats på nya sätt vilket gett erfarenheter och
perspektiv som är värdefulla att ta med vid framtida utformning av sektorns verksamhet.
Vidare har sektorn skapat förutsättningar för att ta emot
ett stort antal feriearbetare. De ca 60 ungdomar som feriearbetade i sektorn gavs möjlighet till en första anställning - planeringstiden inför mottagandet av ungdomarna
var mycket kort. Erfarenheten av att ta emot ungdomarna är positiv och ett uppdrag som sektorn gärna ser
som prioriterat även kommande år, i det fall förutsättningar vad avser tid och ekonomi ges.
Som ett led i arbetet med tillitsbaserad styrning har kultur och fritid vid delårsboksluten använt två olika uppföljningsgenomföranden. Två av sektorns enheter har
tillsammans med sektorchef och verksamhetsutvecklare
genomfört uppföljningsdialoger med fokus på dialog
kring gemensamma mål, framgångsfaktorer, uppdrag,
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aktiviteter och eventuella utmaningar. De andra två enheterna har skapat rapporter på respektive enhet utifrån
samma frågeställningar. Detta har gällt vid delårsboksluten. De två genomförandedelar har bedrivits inom ramen
för tillitsbaserad styrning och lett till ett minskat rapporterande för enhetscheferna och gett förmån till att mötas
och tillsammans samtala och prata om våra gemensamma Agenda 2030 mål. Årsbokslutet har arbetats fram
på traditionellt sätt genom rapporterande från respektive
enhet. Framgent så ser sektorn behov av att ytterligare
utveckla uppföljningsarbetet för att än mer komma ifrån
rapporterandet. Som förslag så kan muntlig uppföljning
ske i dialog mellan enhet och politik vid delårsbokslut
medan ekonomi följs upp på traditionellt sätt.
Trots samhällssituationen finns ljusglimtar under året.
Medarbetarnas förmåga att möta de förändringar som
pandemin krävt har i flera fall visat sig ge möjligheter till
att utveckla verksamheterna att hitta nya arbetssätt och
plattformar att verka i. Den digitala kompetensen har

ökat under året över hela sektorn då arbete i mångt och
mycket skett via digitala forum.
Utmaningen har varit påfrestande i denna oförutsägbara
tid för både medarbetare och chefer, men tillsammans i
dialog, och genom att kontinuerligt genomföra riskbedömningar i arbetsgrupperna, har tillitsfulla relationer utvecklats, kommunicerandet ökat och samarbeten stärkts
inom sektorn. Ökad dialog och samverkan har också
skett med föreningslivet för att möjliggöra verksamhet så
optimalt som restriktionerna tillåtit.
Sektorns ekonomiska förutsättningar vid inledningen av
året och utvecklingen under året har gett möjlighet att
hantera ett antal extrasatsningar och ändå avsluta året
med en ekonomi i balans. Insatser har skett för att stärka
föreningslivet, bidra till meningsfull fritid för ungdomar
men även hantera diverse kostnader kopplade till renovering och restaurering inom ramen för nämndens ansvar.

Verksamhetsmått
Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall 2020

Budget 2020

Utfall 2019

163 010

170 000

167 944

- huvudbibliotek

99 438

100 000

103 427

- filialbibliotek

66 572

70 000

64 517

126 837

170 000

159 444

1 334

1 400

1 400

518

650

444

84

90

181

Antal publik vid kulturarrangemang

6 254

5 000

7 414

Antal deltagartillfällen i simskola

4 512

5 000

3 366

29 179

40 000

37 061

62

68

61

12 868

18 000

14 800

791

1 000

1 076

10 142

10 000

10 668

31%

60

47%

Totalt utlån

Bibliotek

Antal besökare
Antal inloggningar per månad under meröppettid
på biblioteken
Antal elever i kulturskolan
Kulturverksamhet

Antal genomförda kulturevenemang

Antal besökare i simhallen
Ale fritid

Antal bidragsberättigade föreningar (barn &
ungdom 7-20 år)
Antal externa lokalbokningar inom Kultur och
fritidsnämndens ansvarsområde
Antal aktiviteter

Öppen ungdomsverksamhet

Antal deltagare i den öppna
ungdomsverksamheten
Andel ungdomsproducerad tid
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Investeringar
Ismaskinen blev billigare än förväntat vilket medför outnyttjade investeringsmedel på drygt 300 tkr.
Investeringar,
belopp i Tkr

Årsanslag har under 2020 till största delen använts för att
införskaffa inventarier samt teknisk utrustning till Ale
kulturrum upprustade lokaler men den har även nyttjats
till en ny tidskriftshållare till huvudbiblioteket samt
mörkläggningsgardiner i läsesalen och en ny städmaskin i
Ale arena.

Ismaskin
Årsanslag KFN
Offentlig utsmyckning
Totalt:

Anslaget för offentlig utsmyckning har använts för inköp
av två stycken nya konstverk.

Utfall
2020

Budget
2020

Årsavvikelse

1 193,5

1 500,0

306,5

819,2

1 000,0

180,8

63,0

500,0

437,0

2 075,7

3 000,0

924,3

Ekonomisk översikt
Resultaträkning nämnd
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse
budget

3 594

4 182

588

-6 195

-7 829

-1 634

5 personalkostnader

-34 042

-33 270

772

6 övr. verksamhetskostnader

-47 409

-47 071

338

Netto

-84 052

-83 988

64

3 intäkter
4 Material/Bidrag/Köpt vht

Besluts/ verksamhetsområden

Avvikelse
budget

Avvikelse
2019

Budget tkr

Utfall tkr

-5 879

-5 488

391

-469

-45 482

-46 131

-649

220

-8 024

-7 503

521

712

Bibliotek

-10 685

-10 215

470

606

Kulturverksamhet

-13 982

-14 650

-668

-470

Nettokostnader

-84 052

-83 988

64

599

Tkr
Ledning och administration
Ale Fritid
Öppen ungdomsverksamhet
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Analys och förslag för framtiden
Verksamhetsåret 2020 kan säkrast beskrivas som det år
när ingenting var som det brukar. Kultur- och fritids
verksamheter präglas av öppenhet och möten i alla dess
former vilket via en global pandemi fick omprövas, ställas om och ställas in utifrån rådande omständigheter.
Med detta som bakgrund så har verksamheten utifrån
omständigheterna optimerat resursutnyttjandet efter rådande nationella riktlinjer och levererat mervärde till Ale
kommuns invånare.
De ekonomiska förutsättningarna var inför 2020 relativt
goda då förseningen av byggnation av ridanläggningen
skapade ekonomiskt utrymme att finansiera punktinsatser som normalt sett inte inryms i ordinarie budget. Utrymmet användes för att sysselsätta ungdomar under
sommaren samt ett extra stöd till lovverksamheten. Det
avsattes även medel för en planerad invigning av teatern
efter upprustningen men den blev av förklarliga skäl aldrig genomförd.
Sektorn har under pandemin haft en ökad sjukfrånvaro
och verksamheten har svårt att ersätta frånvarande personal på kort varsel vilket medfört att kostnaderna för
personal blev betydligt lägre än budgeterat. Utöver detta
ersatte staten kostnader kopplat till sjukfrånvaro vilket
ytterligare spädde på den positiva avvikelsen. Mot bakgrund av detta så har sektorn i dialog med politiken fattat
beslut under året om att förstärka föreningslivet genom
utökat bidragsstöd med 1 000 tkr. I slutet av året fanns
det fortsatt utrymme jämfört med budget vilket resulterade i ytterligare bidragsstöd till föreningslivet med
300 tkr.
Sektorn har utöver ovanstående även lyckats inrymma
oplanerade kostnader för bland annat upprustning av
skateparken i Nödinge, extrakostnader för näridrottsplatserna i Ale, kostnad för byggnadsställning på Vikingagården i samband med upprustning av tak, kostnader för arbete med Ale kommuns konstbestånd och planering för
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framtida offentlig utsmyckning samt satsningar på kompetensutveckling kopplat till tillitsbaserad styrning.
Ledning och administration gör inte oväntat ett positivt
resultat då utvecklingsreserven är placerad där. En justering av semesterlöneskulden bidrog dock till ett något
sämre resultat än prognostiserat.
Ale fritids negativa resultat är uteslutande kopplat till det
utökade föreningsstödet, övriga verksamheter gör sammantaget ett positivt resultat där simhallen samt kommunens idrottsplatser utmärker sig.
Öppen ungdomsverksamhet gör ett relativt stort överskott som till stora delar är pandemirelaterad i form av
hög sjukfrånvaro och efterföljande ersättning från staten.
Bibliotekets resultat är även detta ett resultat av Covid-19
då sjukfrånvaron inte ersatts i någon större utsträckning
och där den statliga ersättning förstärkt resultatet. Det
var även en viss fördröjning i rekryteringen av en ny
medarbetare vilket ledde till att utfallet för personal blev
betydligt lägre än vad som budgeterats.
Kulturverksamhetens negativa resultat består i huvudsak
av tre stora poster, byggnadsställningen för upprustningen av Vikingagårdens tak, kostnader för kommunens
konstbestånd och planering av framtida offentlig utsmyckning samt en ofinansierad personalrelaterad kostnad av engångskaraktär.
Kultur- och fritids resultat för 2020 visar på en positiv
avvikelse på 64 tkr vilket också varit målsättningen för
året, det vill säga att hamna så nära ett nollresultat som
möjligt utan att utöka sektorns och nämndens fasta kostnader inför 2021. Kommande år är utmanande både utifrån de ekonomiska förutsättningarna men även på
grund av pandemins effekter på nämndens verksamheter
där social distansering i dagsläget omöjliggör att verksamheten kan bedrivas som planerat.
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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ordförande och resultat
Ordförande:

Tyrone Hansson (fia)

Årets resultat:

17 018 tkr

Nettokostnad:

571 168 tkr

Nämndens uppdrag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att bedriva verksamhet enligt av kommunfullmäktige givna mål och
riktlinjer samt enligt gällande lagstiftning, nationella mål och övriga styrdokument, allt inom av kommunfullmäktige tilldelat kommunbidrag.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för:









omsorgen av äldre människor,
stöd till människor med funktionsvariationer inkl. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (tidigare benämnt förlängd skolbarnsomsorg),
alla hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i de särskilda boendeformerna och varaktiga hälso- och
sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i det ordinära boendet för alla kommuninvånare,
kommunens individ- och familjeomsorg samt familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet,
kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt bland annat alkohollagen,
kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen,
kommunens flyktingmottagning,
kommunala arbetsmarknadsfrågor.

Sammanfattning
2020 blev ett år då förutsättningarna kom att förändras
på ett genomgripande och i många avseenden oväntat
sätt. Pandemin har utmanat verksamheternas förmåga att
hantera en situation där förutsättningarna förändras dagligen och anpassningar måste göras ständigt. Sektorn har
visat sig vara väl rustad för att hantera arbete under dessa
svåra omständigheter, medarbetarna har visat prov på en
imponerande flexibilitet och kunskap och den sammantagna bilden är att arbetet totalt sett varit framgångsrikt.
Samarbeten både internt, mellan olika enheter, sektorer
och professioner, samt externt har främjats liksom känslan av arbetstillfredsställelse hos många medarbetare då
fokus uteslutande varit på kärnverksamheten. Detta har
även gagnat arbetet med det salutogena förhållningssättet
på ett sätt som inte gick att förutse. Den fortsatta implementeringen av det salutogena förhållningssättet har i
övrigt fått anstå under året då det inte varit möjligt att
samla stora grupper medarbetare i samma lokal utifrån
smittorisken. Arbetet kommer återupptas snarast möjligt
under 2021.
Även om pandemin präglat verksamheten det gångna
året har en del utvecklings- och kvalitetsarbete genomförts ändå. Ett exempel är arbetet med kompetensförsörjning där både identifiering av nyckelkompetenser,
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arbetet med kompetensstegen samt det systematiska arbetet med att främja en stabil personalsituation där god
introduktion, tillgång till kompetensutveckling och handledning, möjlighet till avancemang och att kontinuerligt
följa arbetsbelastningen för att kunna avlasta vid arbetstoppar är centrala delar.
Inför 2020 gjordes förändringar i verksamhetsplan och
budget och en omfattande planering för tillitsdialoger på
olika sätt och i olika konstellationer, främst med fokus på
relationen förtroendevalda och tjänstemän. På grund av
pandemin fick justeringar i planeringen göras men per
sista augusti och det andra delårsbokslutet genomfördes
dialoger för samtliga verksamhetsområden inom sektorn.
Fokus för dialogen var hur verksamheterna arbetat med
aktiviteter och uppdrag för att bidra till en måluppfyllelse
på helheten kopplat till de strategiska målsättningarna
Hälsa och välbefinnande samt Genomförande.
Den nya formen för uppföljningen föll väl ut hos både
förtroendevalda och tjänstepersoner och ambitionen (i
enlighet med kommunfullmäktiges intention så som sektorn uppfattat den) är att utvidga uppföljningen i form
av dialog under 2021.
Den strategiska målsättningen hälsa och välbefinnande
omfattar, i vid bemärkelse, all sektorns verksamhet och
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har fått stort fokus under året - inte minst utifrån pandemin. Viss progress har skett inom målsättningen (pandemin till trots) och ett antal prioriterade utmaningar är
identifierade inför kommande års arbete. Till dessa hör
våld i nära relation, föräldrastöd/föräldrahälsa, bostadsbrist och ensamhet.
En andra intraprenad startade 1 januari 2020, det var
Backavik som efter några år av förberedelse fick nämndbeslut på ett treårigt intraprenadavtal. Intraprenadens
första år har fungerat väldigt bra. Björkliden som var den
första intraprenad, gjorde under året sitt sista avtalsår
och förberedde tidigt under året en "ansökan" om ytterligare en avtalsperiod, vilken godkändes av nämnden.
Enhet bemanningsplanering har varit igång sedan april
2020 och ansvarar för rekrytering, tillsättning och arbetsledning av timvikarier till sektorns verksamheter.

Enheten har sammantaget minskat de schemaburna
verksamheternas kostnader med drygt 3 Mkr samtidigt
som man tagit sig an den omfattande rekrytering som
krävdes på grund av pandemin. Under perioden april-december såldes 116 000 timmar. Ett normalår beställer
verksamheterna ungefär 110 000 timmar totalt. Dessutom erbjöds olika typer av webbaserad kompetensförstärkning för såväl sommarvikarier som timanställda i
syfte att skydda verksamheterna från smitta.
Under året har skyddsutrustning för 12,5 Mkr inhandlats
till kommunen som helhet, sektor arbete, trygghet och
omsorg står för den övervägande majoriteten av konsumtionen. Exempelvis har sektorn under perioden april
till december använt nästan 300 000 munskydd och
samma period har mer än 1000 liter handdesinfektion
förbrukats.

Verksamhetsmått
Verksamhetsmått
Verksamhet

Utfall
2020

Verksamhetsmått
Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut

Äldreomsorg

Funktionshinder

Individ- och familjeomsorg

Antal beviljade timmar hemtjänst

Budget
2020

Utfall
2019

608
190 782

Ej verkställda beslut bostad med särskild service, (snitt för perioden)

10,7

Kostnad per individ i snitt avseende LSS-boende (exkl. köpta platser)

758

Akut behov av tak över huvudet, exempelvis i form av vandrarhem
(antal beslut)

205

Öppenvård - intern verkställighet (antal verkställda beslut)

527

576
184 000

195 248
4

766

783

Investeringar
Årets investeringar uppgår till 3 Mkr av sektorns totala
investeringsram om 6,7 Mkr.
Under året har upprustning av IFO-huset genomförts
och kompletterande inventarier till verksamheten har
köpts in. Sektorn har också anskaffat möbler och kontorsinventarier till våra särskilda boenden på Garverivägen och Klockarängen och även till lokalerna på Järnkontoret i Nödinge. Funktionshinderverksamhetens serviceboende Kontakten har nyanskaffat en del möbler
och vid boendet på Björklövsvägen har ett förråd byggts
och invändigt har också en mindre ombyggnation gjorts i
syfte att förbättra personalmiljön. Krokstorps LSS-boende har gjort en reparation av taket i en av verksamheterna och också investerat i belysning utmed gångväg till
verksamheten. Även Klockarevägens LSS-boende har
genomfört ombyggnation av en kontorslokal.

har i stort sett nyttjats fullt ut till investering i hotellås till
lägenheterna inom sektorns särskilda boenden. Anslaget
avseende E-hälsa har även det nyttjats i hög grad under
året till nyckelfria lås till de flesta av sektorns omsorgstagare i hemtjänst. Hemtjänstområde Skepplanda kvarstår
när det gäller nyckelfria lås men planen är att införa det
med kvarvarande investeringsmedel avsatta för ändamålet.

I år har också en större satsning gjorts avseende digitalisering inom sektorn. Investeringsanslaget Digital agenda
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Investeringar, belopp i Tkr

Utfall 2020

Budget 2020

Årsavvikelse

1 685

2 000

315

0

750

750

915

1 360

445

1 115

1 170

55

Nya boenden FH inventarier

0

800

800

Fordon FH/skolskjuts

0

600

600

3 715

6 680

2 965

Reinvestering
Utbyte grundutrustning
E-hälsa
Digital agenda

Totalt:

Ekonomisk översikt
Resultaträkning nämnd
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse
budget

199 818

207 337

7 519

4 Material/Bidrag/Köpt vht

-114 593

-113 374

1 220

5 personalkostnader

-455 676

-454 508

1 168

6 övr. verksamhetskostnader

-217 735

-210 624

7 111

Netto

-588 186

-571 168

17 018

3 intäkter

Besluts/ verksamhetsområden

Avvikelse
budget

Avvikelse
2019

Budget tkr

Utfall tkr

-42 674

-30 398

12 276

16 080

-133 351

-140 429

-7 079

-5 967

63 Ordinärt boende

-77 229

-73 414

3 815

-370

65 Funktionshinder

-173 214

-171 578

1 636

-13 625

69 Särskilda boenden och hemsjukvård

-161 718

-155 348

6 370

365

Nettokostnader

-588 186

-571 168

17 018

-3 519

Tkr
60 ATO Centralt
61 Individ- och familjeomsorg

Analys och förslag för framtiden
Sektorn har vid bokslutet en positiv avvikelse om
17 Mkr. I överläget ligger ett överskott på drygt 12 Mkr,
varav ca 6 Mkr motsvarar det som återstår av sektorns
buffert och 6 Mkr är medel avsatta för driftsättning av
LSS-boendet i Skepplanda. Staten har under året ersatt
kommunerna för sjuklöner med anledning av pandemin
och jämfört den sjukfrånvaro som sektorn hade under
2019 förefaller det som att staten överkompenserat sektorn för dessa kostnader vilket framgår av tabellen nedan. Överkompensationen uppgår enligt beräkningen till
3,8 Mkr. Sammanlagt motsvarar dessa tre poster
ca 16 Mkr vilket därmed förklarar den övervägande delen
av avvikelsen. Inom ramen för varje del finns såväl plusposter som minusposter vilket gör att en fördjupad beskrivning är påkallad. Sektorn debiterades för
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återställandet av lokalerna på Vikadamm nästan 2 Mkr.
Kostnader för den medarbetare som sköter egentestningen (PCR-prov för att konstatera Covid-19) belastar
också överläget från försommaren och året ut. Sannolikt
också delvis avhängigt pandemin har semesterlöneskulden ökat under året och belastade sektorn med 1,2 Mkr

utöver budget för 2020. De strategiska medlen som planerades syfta till arbete med implementering av det salutogena förhållningssättet har endast delvis kunnat
84

nyttjas och dessa bidrar också till den positiva avvikelsen
med 1,1 Mkr.
Decentraliseringen av bemanningsenheten innebär att
sektorn sedan april månad driver bemanningsplaneringsenheten i egen regi. Sedan övertagandet i april har
man tillsatt knappt 116 000 timmar vilket är 6 000 timmar fler än sektorn beställde för ett helår föregående år,
sannolikt som en konsekvens av pandemin. Före decentraliseringen betalade enheterna 271 :- för varje köpt
timme. Sedan april månad betalar man den faktiska kostnaden för medarbetaren plus den administrativa kostnaden för driften av bemanningsplaneringsenheten. I snitt
är denna kostnad ca 28 kronor lägre per timme vilket innebär att enheterna sammantaget haft kostnadslättnader
motsvarande ca 3,2 Mkr.
Bemanningsplaneringsenheten
Enhetens totala personalkostnader
Tillsatta timmar
Administrativ kostnad per tillsatt timme i snitt

Totalt
-4 690 345
115 979
-40,44

Äldreomsorg
Enheterna inom Ale hemtjänst har fortsatt sitt goda arbete med kostnadskontroll och samplanering av bemanning och insatser, även om pandemin begränsat möjligheterna något. En del omsorgstagare har avsagt sig hemtjänst under pandemin vilket renderat ett överskott i
LOV-budgeten. Ungefär 1,2 Mkr av överskottet kan förklaras så och återstående överskott om 1,7 Mkr beror på
att timmarna minskat av andra skäl. När de beviljade timmarna minskar måste bemanningen följa med för att inte
skapa ekonomisk obalans. Detta är särskilt svårt när omsorgstagare endast tillfälligt avsäger sig en insats, som varit fallet under pandemin. Enheterna kan inte minska sin
bemanning permanent eftersom den enskilde när som
helst kan ändra sig och vilja ha sin insats igen. Trots
detta har Ale hemtjänst lyckats väldigt väl under året och
har en relativt liten obalans mellan intäkter och kostnader på helår.
Funktionshinder
Nämnden har sedan tidigare gett i uppdrag åt verksamhetsområdet att sänka sina kostnader per individ i verksamheten. Personalkostnaderna är den i särklass största
delen av kostnaderna och under 2020 har dessa minskat
med drygt 4 % eller 6,4 Mkr jämfört 2019, se nedan. En
jämförelse utfall mot utfall visar tyvärr inte detta eftersom andra kostnader tillkommit, under 2020 har exempelvis kostnaderna för köpta platser ökat med 5 Mkr,
personlig assistans med privat utförare inräknat i detta
belopp, se nedan. Kostnader för köp är svårare för verksamhetsområdet att påverka och hänger ihop dels med
tillgången till egna boendeplatser i Ale, som under lång
tid varit ett utvecklingsbehov, dels med den enskildes val
av utförare när det gäller assistans.
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Verksamhetsmåttet kostnad per individ visar att kostnaden per egenproducerad plats har sjunkit från 783 000 :till 758 000 :-.

Under kommande år kommer arbetet att fortsätta med
omstrukturering av boendeverksamheterna för att få till
en bra målgruppsindelning. Man planerar också stödbehovsmätningar för att kunna resurssätta varje enhet på
det sätt som är mest adekvat i förhållande till behoven.
Utökningen i Skepplanda med 12 platser kommer förstås
att rendera nyanställningar av medarbetare men man planerar att lösa de administrativa delarna inklusive enhetschef med befintliga resurser.
Kvalitet, såsom lämpliga egenkontroller och kompetensutveckling kommer också att vara i fokus under kommande år och bedöms kunna bidra positivt.
Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsområdet gör ett negativt resultat. Resultatet
orsakas främst av högre kostnader för köp av verksamhet och ökat försörjningsstöd. Köp av verksamhet landar
på prognosticerat underskott medan försörjningsstödet
ökat med nästan 1 mkr mer än vid delårsbokslutet vilket
är oroande. Inför 2021 ökades budget för försörjningsstöd men vid årets slut syns ingen uppbromsning av
kostnadsökningen och därmed finns risk att utökningen
inte är tillräcklig. En delförklaring skulle kunna vara att
ansvaret för boendeplaceringar av vuxna med beroendeproblem som inte vill arbeta med sitt beroende flyttats
från Vuxenenheten till Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten. Kostnaden för boendeplaceringar har
också minskat på Vuxenenheten. Dessutom har kvalitetskraven vid upphandling av boenden höjts vilket lett
till högre dygnskostnad men självfallet också högre kvalitet.
Underskottet avseende köp av verksamhet återfinns i
princip i sin helhet inom ramen för barn och unga och
köp av plats som en konsekvens av vård enligt Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, se nedan.
Placeringar i denna kategori har ökat från 0 till 6, varav
merparten under andra halvåret 2020 vilket också innebär att kostnaderna kvarstår under delar av 2021.
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Såväl inom Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten som inom Ungdomshuset arbetar man särskilt
med att komma tillrätta med de ökade kostnaderna som
beskrivits ovan men det finns också faktorer i omvärlden, exempelvis den på grund av pandemin markant
ökade arbetslösheten, som kommer spela roll, åtminstone för den initiala framgången.
En pågående avtalstvist belastar också resultatet med
nästan 1,2 Mkr, se nedan. Ärendet är inte avgjort ännu.

Särskilda boenden och hemsjukvård
Inklusive verksamhetsområdets två intraprenader är
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utfallet positivt motsvarande 6,4 Mkr. Olika typer av
statliga satsningar har kommit verksamhetsområdet till
del motsvarande 1,6 Mkr. Dessutom uppdagades under
året att fastighetsägaren till ett av de särskilda boendena
under flera år underlåtit att utbetala del av hyresintäkter
från hyresgästerna till Ale kommun vilket renderade i en
återbetalning på 1,1 Mkr. Extremt få betaldagar och köp
av hospiceplatser bidrar också till det positiva utfallet
med 700 tkr.
Verksamhetsområdet har sedan 2018 arbetat hårt med
att anpassa kostnaderna till de tilldelade medlen och lyckats väl med det. Sett enbart till personalkostnaderna är
man nära nog i balans även 2020 och det positiva utfallet
förklaras nästan enbart av olika typer av engångsutbetalningar under 2020.
Sammantaget bedöms förutsättningarna för sektorn goda
inför 2021. Farhågorna handlar om kostnadsutvecklingen
inom IFO samt de fortsatta effekterna av den pågående
pandemin. Sektorn har blivit väl kompenserad under
2020 för tillkommande kostnader men än så länge är det
oklart om det kommer fortgå under 2021. Ansenliga
summor har lagts bara på skyddsutrustning och tillsammans med den högre sjukfrånvaron är det ett observandum.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande och resultat
Ordförande:

Henrik Fogelklou (m)

Årets resultat:

6 234 tkr

Nettokostnad:

58 052 tkr

Nämndens uppdrag
Plan och bygg Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen samt
övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. Huvuduppgifterna är bygglovsgivning, detaljplanering och kommunens kartverk. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande, samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL (2010:900) 5 kap § 27) och
överensstämmer med översiktsplanen delegeras antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i dessa
planfrågor innefattar även beslut om planbesked.
Färdtjänst Nämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till färdtjänst inklusive riksfärdtjänst.
Bostadsanpassningsbidrag Nämnden ansvarar för individuella beslut om bostadsanpassning samt parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Miljö- och hälsoskydd Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, naturvård, strandskydd,
kalkning, producentansvar och foderkontroll. Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning, föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskyddsföreskrifter. Nämnden
ansvarar för att upprätta förslag till åtgärdsprogram och svara för provtagning med anledning av miljökvalitetsnormer samt
EU: s vattendirektiv.
Vatten och avlopp, renhållning och avfall Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten
och avloppsverksamhet samt renhållnings- och avfallsverksamhet.
Gata och park Nämnden ansvarar för gatu- och parkverksamheten där kommunen har kommunalt huvudmannaskap enligt detaljplan. Nämnden är även trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor, trafiktillstånd,
trafikskyltning och parkeringsövervakning.
Natur- och miljöarbetet Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens översiktliga strategiska natur- och miljöarbete. Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens övergripande energiplanering och främjandet av energihushållningen.
Mark- och exploatering Nämnden ansvarar för kommunens markinnehav och exploateringsverksamhet i syfte att skapa
mark för nya bostäder, verksamheter, kommunala lokaler med mera.
Övriga uppgifter Nämnden ansvarar vidare för drift och skötsel av kommunens markinnehav, skogsförvaltningen, kommunens odlingslotter. Nämnden ska särskilt samverka med kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor.

Sammanfattning
Kommunens tillväxt uppgår preliminärt till 1,48 procent
vilket stämmer väl överens med befolkningsprognosen
för Ale kommun. Coronapandemin bedöms i nuläget
inte haft några större effekter på inflyttningen till kommunen.
De kommande årens planer innehåller ett betydande antal bostäder. Planenheten har nu en god produktion vilket ställer krav på övriga enheter att skapa förutsättningar för klara ett högre arbetsflöde. Sektorn behöver
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tillse så att övriga enheter klarar att hantera den ökade arbetsmängden.
Sektorn vill, nu när mark- och exploatering tillkommit
organisationen, utreda möjligheter till större markinköp
inom strategiskt viktiga områden. Sektor samhällsbyggnad ser stora fördelar med kommunen som markägare.
Dels har Ale kommun själv rådighet över marken och
möjligheten exploatera marken. Vidare kan kommunen
erbjuda näringslivet attraktiva möjligheter till etablering
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för att öka företagsamheten inom kommunen.
Sektorn har tagit fram en e-strategi. Strategin pekar ut
mål och styrande principer för sektorns digitaliseringsarbete. I handlingsplanen behandlas operativa insatser. Det
innebär att arbetet med strategin och handlingsplanen innefattar att identifiera, beskriva och göra en prioritering
av insatser. Ett digitaliseringsråd kommer att driva frågorna framåt.
Ale kommun årets klättrare inom bygg- och utvecklingsbenchen i Västra Götaland. Priset är ett mått på hur väl
samarbetet mellan kommun och byggföretag fungerar.
Kommunen får också ett andra pris i utmärkelsen om
årets kommun inom samma utmärkelse.
För samhällsbyggnadsnämnden (exkl. affärsverksamheter) är nettokostnaderna för året 6,2 Mkr. Samtliga enheter förutom gata/park och byggenheten uppvisar stora
positiva avvikelser mot budget.
Den största budgetavvikelsen utgörs av lägre personalkostnader och förklaras främst av vakanta tjänster. Överskottet för ej utnyttjade kapitalkostnaderna uppgår till
2,6 Mkr och hänger till viss del ihop med lägre bemanning än budgeterat då inte alla planerade investeringar
har kunnat genomföras. Ökat behov av konsultinsats på
grund av vakanta tjänster gör att konsultkostnaderna
överstiger budget med ca 2,5 Mkr.
Intäkterna är väsentlig högre än budget men det finns ett
antal intäktsposter som motsvaras av högre kostnader
och därmed inte bidrar till lägre nettokostnader,
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exempelvis vissa plankostnader som kan vidarefaktureras. Lona-bidrag för inventering och framtagande av naturvårdsprogam som inte hade budgeterats motsvaras av
kostnader för konsulter och personal. Markarrendes- och
hyresintäkter överstiger budget, högre inspektionsavgifter inom miljöbalkens område och ökade intäkter för
skogen bidrar till högre intäkter än budgeterat.
Inför år 2021 minskar sektorns kommunbidrag med
857 tkr och utgörs förutom täckning för löneökningar,
befolkningstillväxt samt nytillkomna drifts- och kapitalkostnader föranledda av 2021 års nya investeringar också
ett 4 667 tkr.
Det ansträngda budgetläget inför 2021 gör att sektorn inledningsvis inte kan återbesätta vissa vakanta tjänster.
Det innebär en risk för ökad arbetsbelastning. Risk- och
konsekvensanalyser kommer att genomföras inom berörda enheter.
Sektorns sjukfrånvaro har hållit sig inom för sektorn
normala nivåer trots en pågående pandemi. Möjligheter
att arbeta hemma utnyttjas väl. Sjukfrånvaron under
kommande år är svår att sia om och är till stor del beroende på hur Covid-19 utvecklas.
Sektorn har under året tagit fram en kompetensförsörjningsplan för 2021 där två bristyrken identifierats. Det
ena är specialister inom bygglovsverksamheten och det
andra är civilingenjörer inom väg och vatten. Sektorn bedömer att funktioner som geotekniker och projektledare
är nyckelkompetenser.
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Verksamhetsmått
Verksamhet

Utfall
2020

Budget
2020

Utfall
2019

Andel besökta miljöfarliga verksamheter med årlig avgift, jämfört med tillsynsplanen %

74

100

100

Andel besökta livsmedelsverksamheter enligt kontrollplanen %

62

90

100

Andel besökta hälsoskyddsverksamheter med årlig avgift, jämfört med tillsynsplanen %

100

100

100

Beslutade lovärenden

213

230

213

55

95

78

2

4

4

210

300

258

Beslutade ärenden inom riksfärdtjänst

1

5

3

Uppstartade detaljplaner

2

4

1

194

200

160

Verksamhetsmått

Administrationen

Miljö

Beslutade ärenden inom bostadsanpassning
Antagna detaljplaner
Beslutade ärenden inom färdtjänst
Plan och Bygg

Antal färdigställda bostäder
Andel hyresrätter

12

3

Andel bostadsrätter

0

0

Andel äganderätter

36

53

Investeringar
1. Markinköp - Utfallet för markreserven är 25,7 Mkr. Ordinarie årsbudget är 20 Mkr. Tilläggsanslag har erhållits
med 5,6 Mkr, vilket gör att kostnaden har överstigit budget med 110 tkr. Årets inköp avser i huvudsak två stora
markförvärv i Älvängen.
2. Utbyggnad av GC-nät – Infrastrukturenheten har under året byggt ut gång- och cykelväg mellan Alevägen och
Aspvägen i Alafors, längs Björklövsvägen mellan Helgesvägen och Hansvägen i Älvängen samt en ny passage utanför kommunhuset i Alafors. Då det inte finns beslut om att kommunen får finansiera utbyggnad av gång- och
cykelväg på vägförenings vägar avvaktas byggnation av en sträcka på Göteborgsvägen i södra Älvängen till en
uppskattad kostnad på 3 Mkr. Enheten avser att lämna tillbaka investeringsmedel för att täcka upp underskottet på
investeringen "utbyggnad busshållplatser/säkra skolvägar"
3. Utbyggnad busshållplatser/säkra skolvägar – infrastrukturenheten har under året byggt en gång- och cykelväg
längs Danska vägen i Surte samt byggt klart sträckan utanför Vadbacka i Skepplanda. Enheten har dragit över
budget på denna investering men lämnar investeringsmedel på investeringen "utbyggnad av GC-nät".
4. Utbyte Gatubelysning – infrastrukturenheten har bytt ut 364 stolpar och armaturer samt 4500 meter kabel. Kommunens entreprenör har inte hunnit utföra allt som var avropat under 2020.
5. Utbyte gatubelysning, landsbygden – verksamheten har avvaktat belysningsstrategin innan åtgärder på landsbygden utförts, därför har inte några investeringsmedel använts under 2020.
6. Utbyggnad enligt K2020 - Tillgänglighetsanpassningar på Surte station och på busshållplats Albotorget har utförts
under året.
7. Åtgärder p.g.a ej utbyggda planer – Investeringen har använts till att projektera en ombyggnation av Lahalsvägen i
Nödinge, då vägen inte är byggd enligt detaljplan samt byggt klart en vändplan på Vassvägen i Surte och en vändplan vid Vadbacka i Skepplanda. Budget har överskridit med 112 tkr på grund av att fakturor som avsåg 2019 inkom under början av 2020.
8. Lekplats Nödinge – Lekplatsen Pausen i Nödinge blev något billigare än beräknat.
9. Attraktivare älv – Investeringen har använts för att bygga om båtiläggningsrampen vid Grönån i Älvängen.
10. GC Alingsåsvägen – Investeringen har inte påbörjats under året. Det avser medfinansierings avtal med Trafikverket.
11. Cirkulationsplats N Kilandav. – Investeringen har inte påbörjats under år. Det avser medfinansieringsavtal med
Trafikverket.
12. Fordonsbyten Parken – Ett fordon som beställdes under 2020 kommer att levereras 2021 så 360 tkr av budgeten
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önskas flyttas med till år 2021.
13. Just toppbeläggning gator/GC – Beläggningsarbeten har utförts enligt beläggningsplanen. Hela investeringen har
inte nyttjats och därför kommer drygt 800 tkr att lämnas tillbaka.
14. Ändrat huvudmannaskap ensk al – infrastrukturenheten har avvaktat med att använda denna investering då en
uppdaterad kalkyl presenterades för nämnden under hösten 2020.
15. Armaturbyte till LED – Innan en upphandling har kunnat starta har belysningsstrategin behövt bli klar eftersom
det funnits en osäkerhet över hur många armaturer som ska bytas ut. Målet är att denna investering ska slutföras
under 2021.
16. Reduceringsfiske Vimmersjön - Sedan ansökan om investering gjordes har kostnadsbilden förändrats i samband
med planering av projektet. Kostnaderna för själva fiskeinsatserna som huvudsakligen genomförs 2020 och 2021
kommer vara lägre än vad som beräknades initialt, medan kostnaderna för kontrollprogram, utvärdering och analyser kommer bli högre och sträckas sig över längre tid. Ökade kostnader kommer dock kunna täckas med beviljade bidrag. Sedan bidragsansökan beviljades har dessa använts i första hand och investeringsmedlen kommer att
användas senare. Därför har väldigt lite av investeringen använts 2020 och troligen även 2021.
17. Infrastruktur vid exploatering - Investeringen har under året använts till åtgärder på dagvattenanläggningen i Älvängen i form av att ha byggt dammar och diken.
18. Bil mätenheten - Befintligt mätbil fungerar och därför har inte investering utnyttjats. Behovet av att byta ut mätbilen på sikt finns kvar men troligast under 2022.

Investeringar, belopp i Tkr

Utfall 2020

Budget 2020

Årsavvikelse

25 710

25 600

-110

2) Utbyggnad av GC-nät

1 617

4 800

3 183

3) Utbyggnad busshållplatser

2 787

2 276

-511

4) Utbyte gatubelysning

8 878

13 856

4 978

0

900

900

6) Utbyggnad enligt K 2020

627

4 600

3 973

7) Åtgärder p.g.a. ej utbyggda planer

827

715

-112

1 805

2 000

195

27

100

73

10) GC Alingsåsvägen

0

4 150

4 150

11) Cirkulationsplats, GC till förskola N Kilandavägen

0

20 000

20 000

12) Fordonsbyte parken

1 246

1 700

454

13) Just toppbeläggn gator GC

2 170

3 000

830

14) Ändrat huvudmannaskap ensk al

0

5 000

5 000

15) Armaturbyte till LED

0

6 000

6 000

453

3 475

3 022

9 820

20 000

10 180

18) Bil mätenheten

0

400

400

Nämnd-/årsanslag

1 162

2 500

1 338

57 129

121 072

63 943

1) Markinköp

5) Utbyte gatubelysning, landsbygd

8) Lekplats Nödinge
9) Attraktivare älv

16) Reduceringsfiske Vimmersjön
17) Infrastruktur vid exploatering

Totalt:
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Ekonomisk översikt
Resultaträkning nämnd
Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse
budget

3 intäkter

30 627

32 201

1 574

4 Material/Bidrag/Köpt vht

-2 255

-2 632

-376

5 personalkostnader

-50 842

-45 274

5 568

6 övr. verksamhetskostnader

-41 815

-42 347

-532

Netto

-64 286

-58 052

6 234

Budget tkr

Utfall tkr

Avvikelse
budget

Avvikelse
2019

-7 107

-6 527

580

-2 059

Plan och myndighet

-25 391

-21 503

3 888

1 963

Teknik

-31 788

-30 021

1 767

1 658

Nettokostnader

-64 286

-58 052

6 234

1561

Besluts/ verksamhetsområden
Tkr
Sektorstab

I årsavvikelsen 2019 redovisas ej Mex i Plan-och myndighet då enheten ingick i sektor kommunstyrelsen

Analys och förslag för framtiden
De skattefinansierade verksamheternas positiva
budgetavvikelse uppgår till 6,2 Mkr.
Resultatet för nämnd och sektorstab är 580 tkr bättre
än budget, varav färdtjänstens överskott står för ca 80 tkr
och bostadsanpassningen för ca 700 tkr medan sektorstabens visar ett underskott mot budget med 200 tkr.
Överskottet inom färdtjänsten är hänförligt till lägre personalkostnader för färdtjänsthandläggare, resekostnader
för färdtjänst återfinns inom kommunstyrelsen. Överskotten inom bostadsanpassningen beror till hälften på
lägre personalkostnader än beräknat på grund av lägre
tjänstgöringsgrad och till hälften på att färre bostadsanpassningar genomförts.

av Grönsakshuset i Nödinge. Sanering har pågått året ut.
Resten av överskottet beror framför allt på lägre personalkostnader än budgeterat beroende på ledigheter mm.
För planenheten är både intäkter och utgifter väsentligt
lägre än budgeterat på grund av en fortsatt vakant tjänst
som planarkitekt och resultatet för år 2020 uppgår till
ca 1,3 Mkr. En planarkitekt har varit föräldraledig och
har under den tiden ersatts av en plankonsult. Kostnader
för kompetens inom trafikområdet som har behövts
inom planarbetet har belastat planenhetens budget.
Några detaljplaner drivs med hjälp av plankonsulter till
självkostnadspris och där tar kostnader och intäkter ut
varandra.

Budgeten för verksamhetschef plan- och myndighet ligger under sektorstaben, tjänsten har inte varit tillsatt under året. Från och med hösten har det varit en interimslösning med en konsult på 50 %, vilket har generat högre
konsultkostnader än beräknat. Staben har under hösten
stärkts med en intern resurs för utredningar och det har
under året varit en lägre debitering av egen arbetskraft i
projekt än beräknat, vilket också har försämrat resultatet.

Byggenhetens resultat är -200 tkr. Enheten har haft vakanser under hela året, vilket ger lägre personalkostnader
men minskar också intäkterna. I samband med personalförändringar har ett stort antal komplicerade ärenden
ärvts och tappat styrfart, vilket gjort att möjligheterna till
debitering uteblivet. Avsaknaden av en bygglovschef
som kunnat stå för kontinuitet och uppstyrning har bidragit till inkomsttappet.

Plan – och myndighet

Överskottet på miljö på drygt 900 tkr beror på att intäkterna har varit något större än budgeterat men främst på
att personalkostnaderna har varit väsentligt lägre än budgeterat på grund av vakanser och tjänstledigheter. Rekrytering av den vakanta tjänsten som livsmedelsinspektör
har inte skett och övriga vakanser har i mycket låg grad
täckts med visstidsanställning.

Årsresultatet för Mex visar på ett överskott på
ca 1,8 Mkr. Överskottet beror till ca tre fjärdedelar på att
utfallet för Ale småstäder ligger under budget. Det är
framför allt konsultkostnader som inte använts men även
uteblivna kostnader för att återställa mark efter rivning
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Låg bemanning inom livsmedelskontrollen innebär att
utförd tillsyn inte har motsvarat de avgifter som tagits ut
i början av året som årlig kontrollavgift. En del av det
hänger samman med pandemin och att besök inte kunnat utföras på vårdverksamheter. Enligt livsmedelsverket
ska tillsynsskuld regleras genom utökad tillsyn inom en
treårsperiod. För att täcka kostnaderna för framtida utökad kontroll har uttagna avgifter överförts från 2020 till
2021 för att undvika att kostnader för livsmedelskontroll
belastar skattemedel under kommande år.
Den låga bemanningen och pandemiläget har främst påverkat möjligheten till platsbesök, besök på verksamheter
där tillsynsbehovet bedöms vara lägre än besök vart
tredje år och möjligheten att delta i interna samverkansprojekt kring ex. kvalitet.
Teknik (exklusive affärsverksamheten)
Infrastrukturenheten visar ett överskott på drygt
2,1 Mkr. Lönekostnaderna ha varit ca 1,1 Mkr lägre än
budget och beror partiell frånvaro samt vakanta tjänster
där rekrytering avvaktas p.g.a. omorganisation inom
verksamhetsområde teknik. Överskottet för ej utnyttjade
kapitalkostnaderna uppgår till drygt 2 mkr och hänger till
viss del ihop med lägre bemanning för att kunna utföra
alla planerade investeringar.

1,4 Mkr högre än budgeterat, varav ca 400 tkr avser inhyrd konsult p.g.a. sjukskrivningar. Stora utredningar där
konsulter har använts har varit framtagande av belysningsstrategi, framtagande av beläggningsstrategi (RoSY
koncept) och utredning av övertagande av vägföreningar.
Det är svårt att lämna förslag på åtgärder för framtiden
då delar av verksamheten inom infrastukturenheten flytttas till Gata-Park från 2021.
Resultatet för gata/park är ca 400 tkr sämre än budgeterat. Intäkterna är högre och personalkostnaderna är
lägre än budgeterat men vissa verksamhetskostnader har
varit högre än budget. Under senhösten har enheten utfört eftersatta arbeten som exempelvis asfalteringar, staketarbeten, schaktarbeten samt uppfräschning av det offentliga rummet.
Kommunen växer och med det kraven från invånarna
det finns det ett stort behov av ekonomiska medel till
gata park för att hålla kommunen i fint skick och leva
upp till invånarnas krav och önskningar.
Affärsverksamheten
Affärsverksamhetens (VA och renhållning) redovisar ett
årsresultat på + 1 115 tkr respektive + 2 491 kr. Se vidare i bilaga för affärsverksamheten.

Kostnaderna för konsulter har varit 1,6 Mkr, vilket är
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Överförmyndarnämnden
Ordförande och resultat
Ordförande:

Christer Mörlin (KD)

Årets resultat:

-1 tkr

Nettokostnad:

2 757 tkr

Nämndens uppdrag
Överförmyndarnämnden är en myndighet med rättslig särställning enligt föräldrabalken (FB).
Överförmyndarenheten tillsätter gode män och förvaltare. Nämndens primära uppgift är att utöva tillsyn över gode män,
förvaltare genom att bland annat granska årsräkningar. Överförmyndarnämnden ansvarar för att rekrytera lämpliga ställföreträdare. Överförmyndarnämnden utövar också tillsyn över förmyndare i vissa fall.
Överförmyndarnämnden har även i uppgift att efter föreläggande från tingsrätten eller vid anmälan om behov av ställföreträdarskap, inhämta yttrande från huvudmän, anhöriga och externa aktörer såsom sjukvård och socialtjänsten samt företräda nämnden vid eventuell förhandling vid rättsinstans.
Nämndens politiska ledning består av fem (5) förtroendevalda ledamöter och tre (3) ersättare. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet som årligen via besök kontrollerar verksamheten.

Sammanfattning
Överförmyndarnämndens verksamhet visar ett resultat
på - 1 tkr. Korrigering av investeringskostnader förklarar
differensen mot prognos vid föregående delårsbokslut
där resultatet ör året uppskattades till - 200 tkr.
Av verksamhetens kostnader står lagstadgat arvode till
ställföreträdare för den absolut största delen. Arvodet
beräknas i samband med granskning av de redovisningar
ställföreträdare årligen lämnar in. Arvodesnivåerna följer
Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer för arvode
till ställföreträdare, och baseras på hur omfattande och
komplext uppdraget är. Det är också först vid granskning, när huvudmannens inkomster och tillgångar blir
kända, som bedömning kan göras om huvudmannen
själv ska stå för arvodet eller om kostnaden landar på
kommunen, utifrån de beloppsgränser för inkomster och
tillgångar som anges i föräldrabalken.
Den prognos som görs vid upprättande av verksamhetsplan och budget, baseras på en oförändrad ärendemängd,
omfattning och komplexitet. De senaste åren noteras att
allt fler ärenden har en komplex problembild som kräver
mer av ställföreträdarna.
Då arvodet baseras på uppdragets tyngd och omfattning
leder detta till ökade arvodeskostnader. Överförmyndarnämndens budget är förhållandevis liten och saknar utrymme för oväntade utgifter vilket innebär att ett nytt
ärende av mer komplex karaktär är tillräckligt för att påverka utfallet.
I budget saknas utrymme för oväntade kostnader som
kan bli aktuella för verksamheten, såsom tolk,
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översättning av dokument, anlitande av extern juridisk
kompetens, kostnader för boutredningsman eller stämningsmannadelgivning. Det är kostnader som förekommer, om än sällan, inom verksamhetsområdet, men som
idag saknar täckning inom budget.
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. Verksamheten ser en stor utmaning i att finna ställföreträdare till de mest komplexa ärendena, med missbruk, samsjuklighet, i övrigt socialt utsatta situationer
och ibland också med inslag om hot om våld.
På grund av Covid-19 har de aktiviteter som var kopplade till verksamhetsplanen inte kunnat genomföras då
de i stor utsträckning innefattar besök och sociala kontakter. Möten med det lokala föreningslivet i syfte att
synliggöra verksamheten och förhoppningsvis öka tillgången av lämpliga ställföreträdare har fått flyttas fram.
Det gäller även möten med andra aktörer, i synnerhet socialtjänst, där det finns ett behov att förtydliga överförmyndarnämndens tillsynsuppdrag liksom en förhoppning om att det personliga mötet ska innebära lägre
trösklar och ökad benägenhet att ta kontakt med överförmyndarnämnden. Övervägningar om digitala mötesformer kan vara ett alternativ har gjorts löpande, men
inte bedöms vara en fullgod ersättning. Då restriktioner
på grund av Covid-19 förväntas pågå under en längre tid,
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kommer digitala lösningar delvis prövas under kommande år, främst vad gäller interna kontakter, även om
en del fördelar med det mellanmänskliga fysiska mötet,
faller bort.
Rekrytering av ställföreträdare har under i några ärenden
dragit ut på tiden, bland annat då restriktioner med uppmaning till social distansering och förbud om besök på
äldreboende gjort att en del inte velat åtaga sig uppdrag
eftersom man önskar träffa den tilltänkta huvudmannen
innan man bestämmer sig.
Granskning av de redovisningar som ställföreträdare årligen lämnar in slutfördes i juli varför nämndens mål om
tid för slutförande av granskning av redovisningshandlingar uppfylldes med god marginal.
Verksamheten bedrivs av två handläggare som

tillsammans gör 1,65 årsarbetare, vilket i jämförelse med
flera andra överförmyndarverksamheten handlägger fler
ärenden per årsarbetare. 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 som tillsammans med ett prestigelöst förhållningssätt, där olikheter och styrkor tas tillvara, ger hög
effektivitet på förhållandevis liten personalstyrka.
För att överförmyndarnämnden ska bibehålla en hög
nivå och god service kan verksamheten ha glädje av en
ökad delaktighet när det gäller framtagandet av de ekonomiska ramarna, och välkomnar den dialogmodell som
nu gäller där verksamhetens behov, och betydelse, kan
tydliggöras också med hjälp av andra instanser.

Verksamhetsmått
Verksamhet

Överförmyndarverksamhet

Verksamhetsmått

Utfall 2020

Budget 2020

Utfall 2019

Förmyndarskap

129

120

122

Godmanskap enl. FB 11:4

172

180

168

Förvaltarskap enl. FB 11:7

26

25

27

3

3

3

12

10

16

9

9

8

Ensamkommande barn i kommunen
Särskilt förordnad vårdnadshavare
Kombinerat godmanskap och
förvaltarskap enl. FB 11:4, 11:7

Ekonomisk översikt
Resultaträkning nämnd
Utfall tkr

17

19

2

-2 551

-2 670

-119

-222

-106

116

-2 756

2 757

-1

3 intäkter
5 personalkostnader
6 övr. verksamhetskostnader
Netto

Avvikelse
budget

Budget tkr

Differens i utfall för övriga verksamhetskostnader kommer främst av korrigering av tidigare inräknade investeringskostnader.

Analys och förslag för framtiden
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i en resurseffektiv verksamhet med få utgiftsposter. En förhållandevis liten budget utan marginaler innebär att varje förändring ger tydligt utslag i utfallet. Möjlighet till intäkter,
utöver schablonersättning från Migrationsverket i samband med mottagande av ensamkommande barn, saknas.

för helåret -200 tkr. Utfallet för året uppgår till - 1 tkr
och beror huvudsakligen på korrigering av fördelning av
investeringskostnader för nytt ärendehanteringssystem.
Personalkostnader för året, av vilka arvode till ställföreträdare utgör den största delen, visar dock en avvikelse
på - 120 tkr.

Vid föregående uppföljning, delårsbokslutet, var prognos

Kostnaderna för lagstadgat arvode till ställföreträdare
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utgör den största utgiftsposten. Arvodet beräknas i samband med granskning av de årsredovisningar ställföreträdare årligen lämnar in. Arvodesnivåerna följer Sveriges
Kommuner och Regioners riktlinjer för arvode till ställföreträdare, och baseras på hur omfattande och komplext uppdraget är. Det är också först vid granskning, när
huvudmannens inkomster och tillgångar blir kända, som
bedömning kan huruvida huvudmannen själv ska stå för
arvodet eller om kostnaden landar på kommunen. I föräldrabalken anges de beloppsgränser för huvudmannens
inkomster respektive tillgångar som gäller för när arvodet
ska betalas av kommunen.
Verksamhetens kostnader kan därför bara uppskattas utifrån tidigare års utfall. Den prognos som görs baseras på
en oförändrad ärendemängd, omfattning och komplexitet. Förutom att redan aktiva äldre ärenden kan ändra karaktär, inkommer ärenden överflyttade från andra kommuner. Har arvodering för föregående år inte gjorts vid
överlämnandet, landar kostnaden på kommunen i de fall
huvudmannen inte själv ska betala.
Då överförmyndarnämndens budget är förhållandevis liten och saknar utrymme för oväntade utgifter, innebär
det att ett nytt ärende av mer komplex karaktär, med en
ökad arvodeskostnad om cirka 25 tkr, direkt ger genomslag i resultatet.
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Överförmyndarnämnden kan inte se att det finns realistiska möjligheter att minska verksamhetens kostnader, vilket gör att det inte finns möjlighet att genom prioriteringar skapa utrymme i budget, i det fall oväntade kostnader tillkommer.
Sådana oväntade kostnader kan exempelvis gälla tolk,
översättning av dokument, anlitande av extern juridisk
kompetens, kostnader för boutredningsman eller stämningsmannadelgivning. Det är kostnader som förekommer, om än sällan inom verksamhetsområdet, men som
idag inte har täckning inom tilldelad ram. Hänsyn till sådana kostnader bör övervägas vid tilldelning av ram kommande år.
Genom Länsstyrelsens nationella överförmyndarstatistik
som samlats in sedan 2015 kan jämförelser göras såväl
nationellt som med andra kommuner. Den senaste mätningen visar att kommunerna nationellt sett står för arvodeskostnaden i 47 % av ärenden, medan Ale kommun
står för arvodet i 44 % av fallen. Överförmyndarverksamhetens kostnader uppgår nationellt sett till 112 kronor per kommuninvånare, vilket är att jämföra med Ale,
där kostnaden uppgår till 90 kronor per kommuninvånare. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är ställföreträdarskap således en billig, men för flera av våra medborgare en helt ovärderlig, insats.
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Ord och begrepp
Anläggningskapital
Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder, det vill säga eget kapital placerat i anläggningstillgångar.
Anläggningstillgångar
Tillgång som avses att stadigvarande innehas, det vill
säga i flera år.
Avskrivningar
Fördelning av anskaffningskostnaderna för en anläggningstillgång på fler år.
Balansräkning
Visar kommunens ekonomiska ställning vid bokslutstillfället. Visar det bokförda värdet av kommunens tillgångar och hur dessa har finansierats med egna medel
och lån.
Eget kapital
Kommunens totala kapital bestående av anläggningskapital och rörelsekapital. Utgörs i balansräkningen av skillnaden mellan tillgångar och skulder. Förändringen av
eget kapital redovisas i resultaträkningen samt i balansräkningen genom att jämföra årets och föregående års
bokslut.
Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella kostnader och finansiella intäkter, det vill säga i huvudsak räntekostnader minus ränteintäkter.
Generella statsbidrag och utjämning
Generella statsbidrag utgår med ett bestämt belopp per
invånare. Utjämningen består av inkomstutjämning och
kostnadsutjämning.
Kapitalkostnader
Är en intern kostnad mellan kommunens finansförvaltning och övriga förvaltningar. Kapitalkostnaderna består
av avskrivningar och intern ränta på gjorda investeringar.
Kassaflödesanalys
Visar hur kommunens investeringar och löpande kassaverksamhet har finansierats och hur det har inverkat på
kommunens likvida ställning.
Komponentavskrivning
Vid tillämpning av komponentavskrivning delar man
bokföringsmässigt upp en anläggningstillgång, t ex en
byggnad, i olika komponenter med olika avskrivningstider istället för att låta anläggningstillgången i sin helhet
ha samma avskrivningstid.
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Kortfristiga fordringar eller skulder
Fordringar eller skulder med en förfallotid om ett år eller
mindre.
Likvida medel
Kontanter eller andra tillgångar som snabbt kan omsättas
till pengar till exempel medel på bank.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga fordringar eller skulder
Fordringar eller skulder överstigande ett år.
Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter minus investeringsbidrag.
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag (riktade statsoch landstingsbidrag), avgifter och ersättningar. Verksamhetens nettokostnader (exkl. kapitalkostnader) återfinns i resultaträkningen.
Omsättningstillgångar
Likvida medel plus kortfristiga fordringar.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.
Personalomkostnader
Arbetsgivaravgifter, pensionskostnader med mera. Belastar verksamheterna med procentuella påslag på utbetald
lön.
Resultaträkning
Visar kostnader och intäkter under året och hur dessa
påverkat eget kapital.
Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
Självfinansieringsgrad
Visar hur mycket av årets investeringar som finansierats
med egna medel.
Skuldsättningsgrad
Relationen mellan skulder och eget kapital, det vill säga
hur stor del av tillgångarna som har lånefinansierats.
Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill
säga hur stor del av tillgångarna som har finansierats med
eget kapital. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsförmåga utvecklats.
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Revisionsberättelse
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Protokoll från kommunfullmäktige
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Slutredovisning exploateringsprojekt
Projektnamn:
Redovisningen omfattar tiden:

1181 Lärkås/Keillers damm
2007-2020

Projekt 1181 Lärkås/Keillers damm

Redovisning

Kostnader
2802 Markersättning
2804 Fastighetsbildning
2813 Trafikutredning
2831 Projektering
2832 Gatuanläggning
2834 Park, grönområden etc
2836 El, kommunikation, fjärrvärme
2837 Byggledning
2858 Advokat- och ombudskostnader

Intäkter
2862 Försäljning kvarter
2865 Gatukostnader
Resultat (överskott)
varav
resultatfört 2014
resultatfört 2018
resultatfört 2020

Tkr
743
107
15
2 280
4 984
32
22
22
229

-10 210
-568
-2 344
-1 000
-800
-544

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 50

Dnr KS-EKO.2021.24

Överföring investeringsbudget 2020-2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföringen av 96 249 tkr av 2020
års investeringsanslag till 2021.
Sammanfattning
I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av
investeringsmedel för investeringar som inte har färdigställts ska överföras till
kommande år. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan anger att grundprincipen
är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalenderår
om investeringen inte färdigställts under budgetåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Överföringar 2020-2021
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
För kännedom

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-EKO.2021.24
Datum: 2021-03-10
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Överföring investeringsbudget 2020-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överföringen av 96 249 tkr av 2020 års investeringsanslag till 2021.

Sammanfattning
I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av investeringsmedel för
investeringar som inte har färdigställts ska överföras till kommande år. Kommunfullmäktiges
verksamhetsplan anger att grundprincipen är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk
även efterföljande kalenderår om investeringen inte färdigställts under budgetåret.
Maria Reinholdsson

Ken Gunnesson

Kommunchef

Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Överföringar 2020-2021
.
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Budgetcontroller
För kännedom:

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Ärendet
I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av investeringsmedel för
investeringar som inte har färdigställts ska överföras till kommande år. Kommunfullmäktiges
verksamhetsplan anger att grundprincipen är att beslutat investeringsanslag kan användas
även efterföljande kalenderår om investeringen inte färdigställts under budgetåret.
Investeringar som utförs inom årsanslaget (reinvesteringsanslaget) överförs vanligtvis inte.
Nästkommande års anslag användas för att genomföra dem. I detta förslaget frångås denna
principen vid två tillfällen. OAN har beställt sängar för 750 tkr som ännu ej har levererats.
Trygghetsfrämjande åtgärder inom SBN, som också väntar på beställda leveranser samtidigt
som investeringen från 2021 blir en egen investering vill föra över 175 tkr.
Ekonomisk bedömning
För 2020 uppgick den totala investeringsbudgeten till 395 342 tkr efter överföring av 2019 års
investeringsmedel och tilläggsbudget. Totalt utnyttjades 295 268 tkr. Investeringsbudget som
inte har utnyttjats uppgår till 100 074 tkr varav 96 249 tkr föreslås överföras till 2021.

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.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutets genomförande
Beslutet ska efter det är taget verkställas av berörda nämnder.
Förvaltningens bedömning
Sektor kommunstyrelsen föreslår att önskade investeringsmedel för investeringar som inte har
färdigställts till ett belopp av 96 249 tkr överförs från år 2020 till 2021
.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Nämnd:
(Belopp i tkr)
Investering, namn

Budget

Tilläggsanslag
Budget
2020

2020

Total
Budget
2020

Utfall

Återstår

2020

2020

Önskas
överföras
till 2021

Motivering
Nämnd

E-arkiv

500

500

0

500

För att medlen ska kunna nyttjas krävs samverkan med berörda informationsägare.
Under 2020 har e-arkivering av material från lönekontoret påbörjats och slutförs under
våren 2021. Arkivet kommer under 2021 driva arbete för att få mer information
KS
500 överfört till e-arkivet, för vilket krävs investeringsmedel.

Ärende- o dok hant system

150

150

0

150

Medlen har ej nyttjas under 2020 då projektet ej kommit så långt i fasen. Under 2021
150 behöver medel användas för att gå i skarp drift 2022

KS

Avser busshållplatser, utfallet avser medfinansiering och kommer att kvittas mot
tidigare investeringar under 2019. En busshållplats byggd under 2020 till en kostnad av
3 000 548 tkr, bokförs dock 2021 i avvaktan på medfinansieringen från Västtrafik.

KS

Infr strukt för koll traf
Upprustning idrottsanläggningar
Åtgärder kostutredning
Nya boenden FH (Skepplanda)
6 lägenheter i gruppbostad 3 boenden
LSS Surte
LSS Nol
LSS boende
Villa Nödinge
Daglig verksamhet
Kommunens hus
Surteskolan (kapacitetsutredning)
Ny förskola Surte
Bohusskolan
Ersättning av Byvägens förskola
Förskola 2 Nödinge
F-6 skola utbyggnad 2 Nödinge
Förskola Norra Kilandavägen (Lövängen)
F-6 skola utbyggnad 1 Nödinge
Förskola 1 Nödinge
Da Vinci/Ale kulturrum ombyggnad
Ny förskola Folketshusvägen
Nolängens förskola
F-6 skola Nol/Alafors
Ersättning Hövägen fsk
Ny förskola 1 Älvängen
Utredning skolområde Älvängen
Utredning skolområde Skepplanda
Jennylund Ridanläggning
Utbyte fordon, Parken

Skalskydd ÅVC Sörmossen

Ombyggnad nyetablering ÅVS/KNI

3 000

3 000

-388

3 388

600
2 500
15 000
1 500
0
0
700
0
500
500
500
700
500
700
700
500
23 340
700
700
8 925
58 567
971
1 397
1 500
700
1 500
1 000
10 604

600
2 500
15 000
1 500

700
6 260
500
500
500
700
500
700
700
500
23 340
700
700
18 925
58 567
971
1 397
1 500
700
1 500
1 000
17 877

541
1 469
11 946
0
1 803
258
0
5 714
0
173
74
0
74
0
0
0
13 228
0
0
18 179
49 170
581
227
0
0
201
172
13 937

59
1 031
3 054
1 500
-1 803
-258
700
546
500
327
426
700
426
700
700
500
10 112
700
700
746
9 397
390
1 170
1 500
700
1 299
828
3 940

1 700

1 246

454

1 700

1 300

100

6 260

10 000

7 273

1 300

100

64

0

1 236

100

59
1 031
3 054
1 500
-1 803
-258
700
546
500
327
426
700
426
700
700
500
10 112
700
700
746
9 397
390
1 170
1 500
700
1 299
828
3 940

Hör till belysningsmaster Jennylund, avvaktar start pga grannhörande till bygglovet
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt. Budget ligger på "6 lägenheter i gruppbostad 3" och "LSS boende"
Pågående projekt. Budget ligger på "6 lägenheter i gruppbostad 3" och "LSS boende"
Pågående projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Beslutat men ej påbörjat projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt

454 Ett fordon är beställt 2020 men ej ännu levererat
Det belopp vilket äskades var högre än den lösning som upphandlades. Kostnad
skalskydd ca 700tkr. 400tkr önskas istället nyttjas till nytt system för
gränsöverskridande ÅVC besök vilket har upphandlats regionalt tillsammans med
Lerum. Partille, Härryda, Mölndal och Göteborg. belopp att överföra är då. Resterande
1 236 200tkr för asfaltering ÅVC Sörmossen.

SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SBN

SBN

Då ingen har fått ansökan godkänd av Naturvårdsverket för att få TIS har etablering ej
gjorts. Oklart när detta insamlingssystem startar. Dock klart att kommunen äger
ansvaret för tidningar och returpapper från 2022. För att möjliggöra för enbostadshus
att kunna fortsätta lämna tidningar och returpapper i anslutning till ÅVS vill
renhållningen använda denna investering till att möjliggöra detta i anslutning till ÅVS
100 och således behöver containerinvesteringar göras under året som sedan tas i bruk 2022. SBN

GC-Alingsåsvägen

4 150

4 150

0

4 150

Avser medfinansiering där investeringen ej kom igång under 2020 men planen är att det
SBN
4 150 blir av under 2021

Utbyggnad av GC-nät

3 000

1 800

4 800

1 617

3 183

Om beslut fattas om att kommunen får bygga ut GC-väg på vägförenings väg så önskas
att 2 500 tkr förs över till 2021 för att bygga den sista länken längs med Göteborgsvägen
SBN
2 500 i södra Älvängen.

Utbyte gatubelysning

10 500

3 356

13 856

8 878

4 978

Då kommunens entreprenör inte hunnit med att utföra alla beställda arbeten önskas
4 978 resterande medel från 2020 föras över till 2021

SBN

Då sektorn har avvaktat belysningsstrategin åtgärder på landsbygden har påbörjats
900 önskas resterande medel flyttas över till 2021

SBN

200 Tillgänglighetsanpassning på Albotorget för 200 tkr är beställt 2020 men ej ännu utfört

SBN

Utbyte gatubelysning, landsbygd
Utbyggnad enl K2020
Attraktivare älv
Cirkulationsplats, GC till förskola N
Kilandavägen

Armaturbyte till LED

Reduceringsfiske

600

300

900

0

900

1 500

3 100

4 600

627

3 973

100

0

100

27

73

15 000

6 000

0

5 000

0

3 475

Trygghetsfrämjande åtgärder

Utbyte grundutrustning
E-hälsa
Nya boenden FH inventarier
Datorer Grundskolan

Invent ny/omb skola/fskl
Ismaskin
Totalt:

Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd (exkl VA och Avfall)
Samhällsbyggnadsnämnd VA och Avfall
Totalt

20 000

6 000

3 475

500

0

0

453

325

20 000

2021 så avser även investeringen attraktivare kommun och där finns planer som
73 överstiger 2021 års budget, därför önskas resterande medel flyttas över till 2021
Investeringen har inte utförts under 2020 och därför önskas hela investeringen/
20 000 medfinansieringen flyttas över till 2021 års investeringsbudget

6 000

3 022

Ytterligare reduceringsfiske kommer att behöva göras under 2021 och 2022 samt att
det behöver finnas medel för mätningar även under 2023. Efter 2023 kommer det
3 022 finnas kostnader för kontrollprogram under flera år.

175

OAN
OAN
OAN
UBN

750

0

750

0

750

0
0
0

1 360
800
1 250

915
0
829

445
800
421

445 beslutade ej genomförda investeringar, ex E-lås hemtjänst norra Ale
800 LSS-boende Skepplanda: byggnation pågår, drift sommaren 2021
421 investeringsbehov.

9 463
3 508
1 500
1 194
238 591 137 044

Överföring
Budget 2021 efter
Budget 2021
från 2021
överföringar
4 500
3 650
8 150
178 636
40 589
219 225
12 000
5 921
17 921
1 500
306
1 806
4 550
1 995
6 545
89 950
42 452
132 402
53 600
1 336
54 936
344 736
96 249
440 985

SBN

Under hösten har mer trygghetsbelysning satts upp men entreprenören har inte hunnit
med allt som är beställt. Enheten önskar att flytta med resterande medel till 2021. 2020
SBN
175 tillhörde investeringen årsanslaget hos SBN, men blir en egen investering från 2021

1 360
800
1 250

0
0
40 564

SBN

Investeringen har inte hunnit starta under 2020 då belysningsstrategin inte var klar.
Investering ska slutföras under 2021 och därför önskas resterande medel flyttas med till
SBN
6 000 2021.

Sängar beställda dec-20, ej levererade per 2020-12-31. Investeringen är del av OANs
årsanslag, men föreslås flyttas över då beställningen gjordes före bokslutet och
750 beloppet är signifikant.

9 463
1 500
197 527

SBN

5 500
306
101 092

Utbildningsnämnden är intresserad av att överföra 500 tkr av återstående medel för
den nya förskolan i Älvängen, för att möjliggöra kompletteringar av grundinvesteringar,
då verksamheten inte varit igång mer än ca 9 månader. Av de 5000 tkr som var avsett
som budget för inventarier till den nya förskolan i Nol, vill utbildningsnämnden flytta
UBN
5 500 hela beloppet på 5000 tkr, då förskolan först lämnas över till sektorn i februari 2021.
KFN
306 Överföring och omdisponering till andra maskininköp inom sektorn.
96 249

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 51

Dnr KS-EKO.2021.23

Revidering investeringsbudget 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2021 års
redan beslutade investeringsanslag med 20 258 tkr.
Sammanfattning
I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och
nästkommande investeringsplan revideras också innevarande år.
Investeringsmedel som ej bedöms behövas under 2021 flyttas fram till 2022
alternativt stryks helt. Utökningar sker utifrån behov som har uppkommit sedan
beslut fattades om investeringsbudget 2021
Revideringen sker efter att överföring från 2020 till 2021 har beslutats, då vissa
av beloppen påverkas av överföring.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Revidering 2021
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
För kännedom

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-EKO.2021.23
Datum: 2021-03-10
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Revidering investeringsbudget 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2021 års redan beslutade
investeringsanslag med 20 258 tkr.

Sammanfattning
I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och nästkommande
investeringsplan revideras också innevarande år. Investeringsmedel som ej bedöms behövas
under 2021 flyttas fram till 2022 alternativt stryks helt. Utökningar sker utifrån behov som har
uppkommit sedan beslut fattades om investeringsbudget 2021
Revideringen sker efter att överföring från 2020 till 2021 har beslutats, då vissa av beloppen
påverkas av överföring.

Maria Reinholdsson

Ken Gunnesson

Kommunchef

Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Revidering 2021
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Budgetcontroller
För kännedom:
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef
Ärendet
I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och nästkommande
investeringsplan revideras också innevarande år. Investeringsmedel som ej bedöms behövas
under 2021 flyttas fram till 2022 alternativt stryks helt. Revideringen sker efter att överföring
från 2020 till 2021 har beslutats, då vissa av beloppen påverkas av överföring.

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen arbetar aktivt med att minska den överbudgeteringen som förekommer bland
investeringarna. 2020 var nyttjandegraden 75 % av budgeterade medel. Vilket är en högre än
tidigare år, vilket tyder på arbetet med att revidera innevarande årsbudget har fungerat. 2019
var nyttjandegraden under 60 %. Revideringen är delvis till för att innevarande års budget
skall bli mer relevant i de fall där försening i projekt föreligger. För 2021 innebär
revideringen en viss utökning av budget, då vissa specefika behov har uppståt sedan beslut
kring investeringsbudget 2021 fattades. Noterabart är investeringen i LSS boende Nol
tidigareläggs jämfört med tidigare beslutad budget, totalbeloppet för investeringen är
fortfarande osäkert och kommer antagligen revideras uppåt under våren 2021.

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.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutets genomförande
Beslutet ska efter det är taget verkställas av berörda nämnder.
Förvaltningens bedömning
Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel för 2021 utökas med 20 258tkr.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Nämnd:
(Belopp i tkr)
Investering, namn

Omklädningsrum Jennylund
Iordningsställande av områdeskontor
Älvängen

Budget

Revideras

2021

2021

Budget
Motivering
efter revidering
2021

4 000

-3 500

0

700

0

1 500

20 639

7 197

LSS Nol

1 500

20 361

Ny förskola Nödinge (Lövängens
förskola)

6 000

-6 000

Laddinfrastruktur för kommunala
fordon
LSS Surte

Nytt inpasseringssystem för ÅVC-besök

0

400

Asfaltering ÅVC Sörmossen

0

200

1 236

-600

18 000

-16 000

Skalskydd ÅVC sörmossen
Ombyggnad/nedläggning Älvängens
reningsverk

Nämnd

500 Förstudie år 2021 och byggnation förväntas ske år 2022.

SN

700 Nyäskande, fordonsorganisation

SN

1 500 Nyäskande, fordonsorganisation.
Överföring från 2020 till 2021 . Pågående projekt. Tilläggsäskande. Separat
27 697 beslutsärende.

SN
SN

22 000 Start av projekt tidigareläggs. Tilläggsäskande. Separat beslutsärende.

SN

Budget för Lövängens förskola flyttas till år 2022 pga. Förskjuten byggstart. Budget äskas
UBN
0 i investering 2022-2025.
Upphandling har genomförts för att få ett nytt system där både ÅVC-kort och körkort
kan användas vid inpassering till ÅVC. Då vi har ett gränsöverskridande samarbete har
detta gjorts tillsammans med Lerum. Partille, Härryda, Mölndal och Göteborg. Kostnad
för system och implementering av system beräknas kosta ca 450tkr. Om
budgetöverföring från 2020 till 2021 för inv 6123 på 1236 tkr godkänns så vill vi använda
SBN
400 del av den budgeten till denna investering istället.
Då vi ändrade hantering av olja och gick från stor tank till mindre IBS-tank upptäcktes att
asfalten under tanken var skadad och orsak var oljeläckage vid tömning. Olja har runnit
och skadat en större område som måste åtgärdas. Om budgetöverföring från 2020 till
2021 för inv 6123 på 1236 tkr godkänns så vill vi använda del av den budgeten till denna
SBN
200 investering istället.

Se ovanstående förklaringar

2 000 Flyttas fram ett år pga förseningar. Budgeten vill nyttjas till flertalet reinvesteringar

SBN

SBN

Årsanslag VA
Överföringsledningar Lilla EdetÄlvängens reningsverk
Älvängens reningsverk, upprätthålla
reningsfunktion och arbetsmiljö
Totalt nämnd:

Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd (exkl VA och Avfall)
Samhällsbyggnadsnämnd VA och Avfall
Totalt

30 000

16 000

2 000

-2 000

1 000
84 375

2 000
20 258

Årsanslaget ökas med 16 mkr till flertalet investeringsprojekt då
nedläggning/ombyggnad av Älvängens reningsverk senarelägg. Bla behöver dammarna
vid Gustavasplats regleras med ca 5 mkr, 4 mkr avseende VA-utbyggnad Smedjebacken,
där kommunen fått ett åläggande från LST behöver prioriteras samt när det finns
SBN
46 000 utrymme arbetskraftsmässigt så tidigareläggs andra angelägna saneringsprojekt.
Lilla Edet har ej fått medlemskap i GRYAAB och därför kommer investeringen inte att
0 genomföras
Hårdare krav förväntas från LST vad gäller säkerställande av reningsverkets funktion för
3 000 att klara utsläppsvillkoren. Sannolikt behövs inv i ny luftningsutrustning mm.
103 997

Budget 2022
Budet 2021 efter
efter revidering
överföringar (tkr) Revidering (tkr)
(tkr)
8 150
0
8 150
218 862
26 258
245 120
17 921
-6 000
11 921
1 806
0
1 806
6 545
0
6 545
132 402
54 936
440 622

0
0
20 258

132 402
54 936
460 880

SBN

SBN

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 52

Dnr KS-EKO.2021.25

Investeringsbudget 2022-2025
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
investeringsbudget för 2022-2025 med en totalvolym på 2 175 770 tkr.
Sammanfattning
Årligen sammanställs en ny investeringsbudget för den kommande 4-års
perioden. Den allt mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att
investeringsfrågorna ska beredas politiskt tidigare innebär ett behov av att
fastställa investeringsbudgeten i ett separat ärende. Den av
kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2022-2025 blir
därefter ett bland flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget.
Den föreslagna budgeten uppgår till 2 175 770 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 20211-03-10
Sammanställning investeringsbudget 2022-2025
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning att Parkeringshus
Nödinge ska utgå från investeringsbudget 2022-2025.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag 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.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
För kännedom

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-EKO.2021.25
Datum: 2021-03-10
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2022-2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget
för 2022-2025 med en totalvolym på 2 175 770 tkr.
Sammanfattning
Årligen sammanställs en ny investeringsbudget för den kommande 4-års perioden. Den allt
mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att investeringsfrågorna ska beredas
politiskt tidigare innebär ett behov av att fastställa investeringsbudgeten i ett separat ärende.
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2022-2025 blir därefter ett
bland flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget. Den föreslagna budgeten
uppgår till 2 175 770 tkr.

Maria Reinholdsson

Ken Gunnesson

Kommunchef

Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Sammanställning investeringsbudget 2022-2025
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Budgetcontroller
För kännedom:

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Ärendet
Den allt mer omfattande investeringstakten i kommun innebär ett behov av att fastställa
investeringsbudgeten i ett separat ärende. Den fastställda investeringsbudgeten blir sedan ett
av flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget. Investeringsbudgeten för 20222025 är synkad med lokalresursplanen och det som avser lokalinvesteringar ligger under
servicenämnden. Verksamhetsinventarier ligger under respektive nämnd. .
Ekonomisk bedömning
Nedan följer en tabell över investeringsvolymerna per år och nämnd efter respektive nämnds
äskanden. Den samlade investeringsplanen för perioden som uppgår till 2 175 770 tkr är hög
utifrån kommunens ekonomiska omsättning. Realiseras hela budgeten kommer det innebära
att kommunen behöver generera högre årliga överskott för att tillsammans med avskrivningar
uppnå 70 procents självfinansiering vilket är ett av de finansiella mål som kommunen fastlagt.
Det innebär också att den samlade låneskulden vid periodens slut kan komma att ändras från
dagens 345 000 tkr till över 1 000 000 tkr.
Beträffande servicenämndens lokaler så grundar sig beloppet på årets lokalförsörjningsplan
samt en bedömning kring när de olika projekten faktiskt kan påbörjas och slutföras. Det finns
i flera fall en viss tidsdiskrepans mellan när behovet av nya lokaler finns enligt
lokalförsörjningsplan och när det är möjligt att lokalen står färdig. Detta riskerar att medföra
kostnader för nämnderna, då det kan uppstå ett behov av alternativa lösningar under tiden.
Orsaken är att tidigare planer av olika skäl inte kunnat realiseras fullt ut. I planen ingår
ny/ombyggnation av fem grundskolor, ny/ombyggnation av fyra förskolor samt två
gruppbostäder, ett boende för korttidstillsyn och en daglig verksamhet. Vissa av objekten är
redan påbörjade och ingår endast delvis i denna budget. Noterbart är att tabellen nedan även
har med information kring ökade kostnader för avskrivningar och drift. Dessa kostnader är
uppskattade och ej heltäckande, då beräkning saknas för vissa objekt. De avser också bara
kostnader som tillkommer 2022. Flertalet av de tillkommande kostnaderna förväntas täckas
av målgruppsmodell eller av minskade kostnader för tidigare investeringar. Tillkommande
investeringar innebär dock generellt en ökad kostnad för kommunen som helhet. Noterbart är
att ombyggnationerna på investeringen grundskola Nol/Alafors i början av perioden avser
nuvarande byggnader som sedan endast kommer att användas en kort period. Den korta
användningsperioden medför höga avskrivningskostnader.
År 2026 har ett belopp angivet på vissa investeringar för att tydliggöra den totala kostnaden
för investeringen. År 2026 är inte komplett och endast med för information.
I bilagan finns angivet att vissa objekt kräver ett särskilt politiskt startbesked för att påbörjas.
Detta avser större projekt inom servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Det finns
även angivet anledningen till investeringen. Behov identifierade av förvaltningen
(Förvaltning), behov som uppstått på grund av politiskt fattade beslut (Politik) och om
behovet är identifierat i den senaste lokalförsörjningsplanen (LFP).
Noterbart är också att investeringskostnader i samband med förverkligande av detaljplanerna
för Nödinge och Älvängen ej är med i budgetförslaget.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

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
Beslutet ska efter det är taget verkställas av berörda nämnder.
Förvaltningens bedömning
Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsbudget för 2022-2025 fastställs med en total
investeringsvolym på 2 175 770 tkr.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Nämnd:
(Belopp i tkr)
Investering, namn

Ärendehanteringssystem
Årsanslag KS
Total investeringsbudget KS
Säkerhetsförebyggande åtgärder UBN
Säkerhetsförebyggande åtgärder KFN
Upprustning skol- och förskolegårdar
Myndighetskrav
Energibesparande åtgärder
Upprustning idrottsanläggningar
Arbetsmiljöåtgärder skolor och förskolor
Mindre anpassningar skolor och
förskolor
Fastighetsunderhåll
Inventarier Kök
Reinvesteringsanslag Internservice
IT investeringar
Mindre lokalanpassningar Drift o
Underhåll
Laddinfrastruktur för kommunala fordon
LSS Surte
LSS Nol
Korttidstillsyn
Daglig verksamhet
40-50 platser
Korttidsboende
Övriga lokalutredningar enligt
Lokalförsörjningsplan
Surteskolan
Bohusskolan
Ersätta Madenskolan, Älvängen
Tillbyggnad Alboskolan, Skepplanda
Förskola Norra Kilandavägen
Omställning till förskola Garnvindeskolan
F-6 skola Nol/Alafors
Ersättning Hövägen fsk
Ny förskola 1 Älvängen
Aroseniusskolan
Omklädningsrum Jennylund friidrott
Total investeringsbudget SN
Markreserv
Trafikssäkerhetsfrämjande åtgärder
Utbyte gatubelysning K
Utbyggnad enligt K 2020
Åtgärder pga ej utbyggda planer
Trygghetsfrämjande åtgärder
Attraktivare älv K
Dammsäkerhet
Fordon maskiner Parken
Utbyte gatubelysning landsbygden
Just toppbeläggn gator GC,slitlager

2022

2023

2024

2025

500
1 000
1 500
2 400
2 800
1 000
500
500
1 600

1 000
1 000
4 800
0
1 000
500
500
1 300

1 000
1 000
3 800
0
1 000
500
500
1 000

1 000
1 000
3 500
1 100
1 000
500
500
1 000

300

300

300

3 000
20 000
200
1 000
12 600

3 000
20 000
200
1 000
13 000

1 000
1 200
22 500
20 500

1 000
1 200

500
1 000

2026-*

Drift 2021
Avskrivning
Internränta

Kapitalkostander
finansieras
av

45 000
10 000
40 400
39 000

446 350
20 000
750
2 000
1 500
500
500
100
100
1 000
3 000
2 500

Startbesked

KS
KS

Målgruppsmodell
Målgruppsmodell

Behov
Behov

260
304
108
54
54
500

Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran

Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell

Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov

300

33

Internhyran

Målgruppsmodell

Behov

3 000
20 000
200
1 000
13 400

3 000
20 000
200
1 000
13 800

627
1 499
22
108
500

Internhyran
Internhyran
Internhyran
Sektor service
Sektor service

Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell

Behov
Behov
Behov
Behov
Behov

1 000

1 000

75
130

Internhyran
Sektor service
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran

Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell

Behov
Behov
LFP
LFP
LFP
LFP
LFP
LFP

Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran
Internhyran

Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell

LFP
LFP
LFP
LFP
LFP
LFP
LFP
LFP
LFP
LFP
LFP
LFP

SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN

Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning

Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov

19 500
16 450

1 000
50 000
52 600
66 500
52 500

Anledning
till
investering

100
1 000

5 600
1 000
2 000
2 000
66 500
52 500
10 000
3 000
50 000
39 400
2 200
1 000
3 500
325 700
20 000
750
2 000
1 500
500
500
100
100
1 400
3 000
2 500

Ingår i
målgrupps
modell

107 500
52 700

10 000

200 000

190 000

40 000

255 900
20 000
750
2 000
1 500
500
500
100
100
1 100
3 000
2 500

246 900
20 000
750
2 000
1 500
500
500
100
100
1 300
3 000
2 500

68
80
125
30
43
26
21
341
116
167

Kräver politiskt startbesked

Kräver politiskt startbesked
Kräver politiskt startbesked
Kräver politiskt startbesked
Kräver politiskt startbesked
Kräver politiskt startbesked
Kräver politiskt startbesked
Kräver politiskt startbesked
Kräver politiskt startbesked

Ändrat huvudmannaskap
huvudmannaskap
Badplatser, grillplatser
Utbyggnad av GC-nät
Säkra skolvägar
Infrastruktur vid exploatering
Parkeringshus Nödinge
Mätbil
Lekplats & -utrustning / Parkutrustning
Årsanslag
(skattefinansierat)
Ombyggnad/nedläggning Älvängen R,
ledningar & 2 pumpstationer + tredje
spillvattensledning
Dricksvattenledning KlädkällarenNödinge-Älvängen
Älvängens reningsverk, upprätthålla
reningsfunktion och arbetsmiljö
VA-utbyggnation §6-områden enligt VAplan och politisk priolista.
VA årsanslag
Total investeringsbudget SBN VA
Containers ÅVC
tidningar
Renhållning
Årsanslag ATO
Utbyte grundutrustning
Nya boenden FH inventarier
E-hälsa
Total investeringsbudget OAN
Inventarier ny, till och ombyggnad
Årsanslag UBN
IT-investeringar
Total investeringsbudget UBN
Ny ismaskin Ale Arena
Konstgräsplaner
Årsanslag KFN
Offentlig Utsmyckning
Total investeringsbudget KFN
Totalt nämnd:

5 000
0
200
3 000
750
20 000

5 000
800
200
3 000
750
20 000
30 000

5 000
2 500
200
3 000
750
20 000
30 000

5 000
4 300
200
3 000
750
20 000

400
1 500
1 270
64 470

1 500
1 900
95 100

1 500
950
95 950

1 500
1 350
68 350

84 000

82 500

7 500

5 000

23 000

22 000

0

1 500

1 500

0
46 100
154 600
100
100
200,00
2 000
750
1 100
500
4 350,00
8 000
5 000
1 000
14 000,00
1 500

10 000
50 500
166 500
100
100
200,00
2 000
0
0
500
2 500,00

1 000
500
3 000,00
567 820,00

SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN

Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning

Politiskt beslut
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Behov

3 326

SBN VA

Taxa

Behov

Kräver politiskt startbesked

0

587

SBN VA

Taxa

Behov

Kräver politiskt startbesked

1 500

1 500

309

SBN VA

Taxa

Behov

0
45 500
54 500
100
0
100,00
2 000
0
0
500
2 500,00
42 000
5 000
1 000
48 000,00

10 000
63 500
80 000
100
0
100,00
2 000
0
0
500
2 500,00
17 000
5 000
1 000
23 000,00

0
1 353

SBN VA
SBN VA

Behov
Behov

21
11

SBN Renhållning
SBN Renhållning

Taxa
Taxa
Taxa
Taxa

2 000,00
0
0,00
500
2 500,00
38 000,00
5 000
1 000,00
44 000,00

300

OAN
OAN
OAN
OAN

Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell

Behov
Behov
LFP
Behov

533
500
200

UBN
UBN
UBN

Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning
Målgruppsmodell+Ramökning

LFP
Behov
Behov

60
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
3 500,00
3 500,00
3 500,00
721 150,00 461 450,00 425 350,00

4 000
1 000,00
500
5 500,00
52 000,00

KFN
KFN
KFN
KFN

Målgruppsmodell/Ramökning
Målgruppsmodell/Ramökning
Målgruppsmodell
Målgruppsmodell

Behov
Behov
Behov
Behov
Behov

5 000
1 000
6 000,00

284
0
61
82
68
1 136
83
225
249

Detaljplan Nödinge tillkommande
Detaljplan Älvängen tillkommande

Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

2022
1 500
325 700
14 000
3 000
4 350

2023
1 000
446 350
6 000
3 500
2 500

2024
1 000
255 900
48 000
3 500
2 500

2025
1 000
246 900
23 000
3 500
2 500

2026
0
0
44 000
5 500
2 500

Samhällsbyggnadsnämnd (exkl VA och Avfall)
Samhällsbyggnadsnämnd VA och Avfall
Totalt

64 470
154 800
567 820

95 100
166 700
721 150

95 950
54 600
461 450

68 350
80 100
425 350

0
0
52 000

30

Behov
Behov

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum: 2021-03-18

KF ber §1

Dnr KS-EKO.2021.53

Årsredovisning 2020
Beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda
ledamöter i dessa organ.
Jäv
Sonny Landerberg (MP) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för kultur- och
fritidsnämnden och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.
Elaine Björkman (S) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen
behandlas revisionsberättelsen för det gånga året.
Förevarande revisionsberättelse innehåller följande bilagor:
Sammanfattning över avlämnade rapporter
Granskning av bokslut och årsredovisningar per 2020-12-31
Revisorernas verksamhetsberättelse för 2020.
I revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige
beviljar styrelse och samtliga nämnder ansvarsfrihet för det gågna året samt
godkänner årsredovisningen.
Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker revisionsberättelsen med
godkännande av årsredovisningen 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020
Sammanfattning över avlämnade rapporter
Granskning av bokslut och årsredovisningar per 2020-12-31
Revisorernas verksamhetsberättelse för 2020.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Kommunrevisorerna i Ale kommun

Verksamheten under 2020
Revisionens uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs i styrelse och nämnder samt
genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.
Under hösten 2020 gjordes upphandling av sakkunnigt biträde för perioden 2021 – 2023.
Upphandlingen resulterade i att revisionen beslöt att anlita E&Y som sakkunnigt biträde för den
aktuella upphandlingsperioden.
Revisionens nettokostnader har uppgått till 877 tkr (925 tkr), medan tilldelat budgetanslaget för
2020 var 1 200 tkr (1 100 tkr).

Kommunrevisorerna i Ale kommun

Revisionsberättelse 2020
Till fullmäktige i Ale kommun
Org nr: 212000-1439

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag under 2020.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträtt oss revisorer. Vi har även biträtts med
administrativt stöd från kommunledningskontoret.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit
de resultat som redovisas i bilagan ”Sammanfattning över avlämnade rapporter”.
Kommunens resultat uppgår till 125,6 mnkr vilket är 30,6 mnkr bättre än 2019 och 49,6 mnkr
bättre det budgeterade resultatet på 76 mnkr. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till
125,2 mnkr.
Största avvikelserna från budget visar kommunstyrelsen om +11,7 mnkr, omsorg- och
arbetsmarknadsnämnden om +17,1 mnkr och servicenämnden om -10,1 mnkr. Vi vill poängtera
vikten av att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till den ekonomiska ramen
fortsätter inom servicenämndens verksamhet.
Kommunstyrelsens helhetsbedömning 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 2019. Det är framförallt 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.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ale kommun har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelse och nämnders interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.
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Kommunrevisorerna i Ale kommun

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.
Ansvarsprövning
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder samt enskilda
ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.
Vi åberopar i övrigt bifogade redogörelser och rapporter.
Nödinge 2021-03-17

Iréne Hellekant

Daniel Höglund

Leif Andersson

Leif Hansson

Willy Kölborg

Mika Kojo

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Sammanfattning över avlämnade rapporter
Granskningsrapport från lekmannarevisorer i AB Alebyggen
Redogörelse för revisorernas förvaltning under år 2020
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Ale kommun
Bilaga till revisionsberättelsen för år 2020
Sammanfattning över avlämnande rapporter

Sammanfattning över avlämnade rapporter
I avlämnade rapporter framgår syftet med respektive granskning, vad som framkommit, våra
kommentarer och förslag till förbättringar. I denna bilaga sammanfattas framförallt våra väsentligaste
iakttagelser och synpunkter.

Granskning av utbetalningsrutiner
(Avlämnad 2020-08-18)
KPMG fick uppdraget av Ale kommuns revisorer att granska kommunens utbetalningsrutiner.
Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.
Syftet var att granska att kommunen hade erforderlig kontroll på hantering av likvida medel samt
ändamålsenliga rutiner för attester.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att kommunen i stora delar hade
erforderlig kontroll på hantering av likvida medel samt ändamålsenliga attester.
Bedömningen grundade sig på följande iakttagelser och bedömningar:
Styrelse och nämnder hade till stor del säkerställt att attestreglementet efterlevdes och att attest
skedde enligt beslutade förteckningar när det gällde leverantörsfakturor, löner och försörjningsstöd
samt sekretessbelagda fakturor.
Rutiner för hantering och utbetalning av leverantörsfakturor var till stor del tillfredsställande.
Kommunen hade säkerställt att ingen betalning skedde till oseriösa leverantörer i och med den tjänst
som köptes av Inyett och som innebar att betalfilens mottagare granskades utifrån ett antal ställda
krav.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen och nämnderna att:








Tillse att det infördes beloppsbegränsningar som borde varit kopplade till ansvarsområdet. Då
det saknades beloppsbegränsning i delegationsordningarna och den begränsning som fanns i
ekonomisystemet var för generell.
Säkerställa skriftliga rutiner för samtliga system vilket är ett sätt för styrelsen och nämnder att
säkerställa att reglementet efterlevs. T.ex. saknades skriftliga ruiner för tilldelning av
behörighetsnivåer.
Införa en tydlig rutin för uppföljning av genomförda kostnadskontroller av löneutbetalningar.
Detta för att öka säkerheten i den interna kontrollen då överordnad inte godkände
löneutbetalningar utan enbart avvikelserna för sin enhet.
Revidera attestreglementet för Ale kommun vilket antogs 2007-06-07 för att säkerställa att
innehållet är aktuellt.
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Granskning av insatser till funktionshindrade enligt
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
(Avlämnad 2020-11-09)
Enligt kommunallagen (12 kap § 9) är styrelse/nämnder skyldig att lämna revisorerna de upplysningar
som behövs för revisionsarbetet.
Vid genomförandet av denna granskning hade nämnden/förvaltningen inte uppfyllt sin skyldighet att
samverka vid planeringen av granskningen och lämnat tillräcklig information för att säkerställa att
revisionella bedömningar gjorts på ett korrekt underlag inför faktagranskningen. Kommunrevisionen
tog hänsyn till att det pågick en pandemi och avvaktade med genomförandet i mer än sex månader
för att tillmötesgå nämndens/förvaltningens önskan. Svårigheterna att få till en planering, genomföra
intervjuer samt få del av dokument under hösten medförde att det kunde finnas en viss osäkerhet i
vissa bedömningar.
KPMG fick av Ale kommuns revisorer i uppdrag att översiktligt granska omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av insatser till funktionshindrade enligt LSS.
Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.
Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan ha rätt till särskilda insatser enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målsättningen med lagen är att underlätta det
dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i
samhällslivet.
Syftet med granskningen var att granska om omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden bedrev sin
styrning och uppföljning av insatser enligt LSS ändamålsenligt och effektivt.
De väsentligaste iakttagelserna från granskningen sammanfattas nedan:
I granskningen framkom det att verksamheten enligt LSS som bedrevs i kommunen var mer
kostnadsdrivande än i de flesta andra kommuner. Både daglig verksamhet och bostad med särskild
service hade ett högt kostnadsläge i jämförelse med andra kommuner. Det pågick ett arbete med att
utreda bakgrunden till det höga kostnadsläget inom förvaltningen och att ta fram åtgärder för att
minska kostnaden som ännu inte hade gett full effekt.
Vi rekommenderade nämnden att fortsätta följa effekterna av det påbörjade förändringsarbetet för
att säkerställa att verksamhetens insatser var tillräckliga, alternativt vidta ytterligare åtgärder.
Vi betonade också vikten av att följa upp kvalitet inom funktionshinderomsorgen. Att följa upp
kvalitet i verksamheten är alltid viktig men särskilt viktigt i tider av omställningsarbete som innebär
neddragningar.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden delvis hade brister i sin styrning och uppföljning av insatser enligt LSS.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderade vi nämnden att:




Följa effekterna av det påbörjade förändringsarbetet för att säkerställa att verksamhetens
insatser var tillräckliga, alternativt vidta ytterligare åtgärder.
Följa utveckling avseende volym per insats samt kostnadsutvecklingen på enhetsnivå för att
kunna vidta åtgärder inom verkställigheten.
Ta fram en kompetensutvecklingsplan för baspersonal.
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Säkerställa att uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet avseende
funktionshinderområdet följde föreskrift och allmänna råd.

Granskning av kommunens arbete med tillgänglighet och service till kommunens
invånare
(Avlämnad 2021-01-18)
KPMG fick på uppdrag av Ale kommuns revisorer i uppdrag att granska kommunens arbete med
tillgänglighet och service till invånare. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna bedrev ett tillräckligt
arbete med att säkerställa tillfredställande tillgänglighet och service mot allmänheten. Särskilt fokus i
granskningen var på det arbete som bedrevs i kommunens kontaktcenter, mottagningsenheten samt
bygglovsenheten.
De väsentligaste iakttagelserna från granskningen sammanfattas nedan:
Granskningen visade att merparten av de styrdokument som fanns inom området inte var aktuella
och/eller ändamålsenliga. Det saknades också mål avseende handläggningstider, svarstider,
öppettider etc. på en övergripande nivå i kommunen. Mål som berörde området gick dock att finna i
ett fåtal verksamhets-/enhetsplaner. Ett arbete pågick för att ta fram nya styrdokument och revidera
befintliga för att säkerställa aktualitet och ändamålsenlighet. I verksamhetsplanen som KF beslutade
för 2021 synliggjorde området också på ett tydligare sätt. Det skedde inte heller en tillräcklig
uppföljning och kontroll som återrapporterades till styrelse och nämnder. Detta bedömdes ha en
stark koppling till avsaknaden av aktuella styrdokument och mål inom området.
Granskningen visade dock att det i de verksamheter som varit fokus för granskningen bedrevs ett
kontinuerligt arbete för att såväl upprätthålla som utveckla en god tillgänglighet och servicenivå
gentemot allmänheten. Genom kommunens kontaktcenter säkerställdes att allmänheten kunde
komma i kontakt med kommunen i en omfattning som motsvarade förvaltningslagens intentioner. För
att säkerställa att tillgängligheten upprätthölls även gällande e-post så borde kontaktcenter följt upp
att e-post besvarades inom angiven tid (inom 48 h). Utvecklingsarbetet bedömdes även kunnat
utvecklas inom vissa verksamheter genom att bedriva det på ett mer strukturerat och systematiskt
sätt.
Mot bakgrund av ovan iakttagelser och bedömningar rekommenderade vi kommunstyrelsen och
nämnderna att:








Säkerställa att arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga styrdokument inom
området färdigställdes och förankrades i hela organisationen
Tillse att en kommunikationsplan upprättades för att säkerställa att framtida gällande
styrdokument förankras och även fortsättningsvis hålls aktuella i hela organisationen.
Tillse att kommunövergripande riktlinjer togs fram avseende öppettider, svarstider etc. för att
säkerställa att förvaltningarna levde upp till förvaltningslagens krav och intentioner, och att
en likvärdig service erbjöds i hela organisationen
Utifrån framtida gällande styrdokument systematiskt följa upp hur väl styrelsen och
nämndernas verksamheter levde upp till förvaltningslagens intentioner kring service och
tillgänglighet.
Säkerställa att mål- och mätvärden analyserades och utgjorde grund för det fortsatta
förbättringsarbetet i verksamheten
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Säkerställa att tillgängligheten upprätthölls även i de kontakter som skedde via e-post.

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
(Avlämnad 2021-01-11)
KPMG fick av Ale kommuns revisorer i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen styrde och följde att
kommunens arbetsmiljöarbete uppfyllde lagar, föreskrifter och interna styrdokument. Uppdraget har
ingått i revisionsplanen för år 2020.
Arbetsgivarpolitiken berörde bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald, lönepolitik och
ledarfrågor. Hur kommunen agerade och uppfattades som arbetsgivare t.ex. anställningsvillkor,
arbetsmiljö m.m. var mycket betydelsefulla faktorer för hur kommunen skulle lyckas att rekrytera och
behålla personal med rätt kompetens samt motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen hade säkerställt ett ändamålsenligt
arbetsmiljöarbete med fokus på hur kommunen hanterade Coronapandemin utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv.
De väsentligaste iakttagelserna från granskningen sammanfattas nedan:
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att Ale kommun i stora delar
arbetade på ett systematiskt sätt med arbetsmiljöfrågorna. Vi såg positivt på att styrning och
uppföljning skulle komma att stärkas i och med införandet av att använda Stratsys i
arbetsmiljöarbetet. Vi ansåg dock att den politiska ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse och
nämnder behövde förtydligas och dokumenteras.
Vi bedömde att kommunstyrelsen och sektorerna hade ett aktivt arbetsmiljöarbete kopplat till
pandemin där man gjorde kontinuerliga riskbedömningar och åtgärder.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderade vi kommunstyrelsen att:







Ta initiativ till att nämndernas ansvar för arbetsmiljöarbetet förtydligades och hur detta
ansvar stod i förhållande till kommunstyrelsens ansvar.
Ta fram mål för arbetsmiljön med tillhörande handlingsplaner.
Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet följdes upp i samband med
årsredovisningen samt formulera vad som skulle ingå i uppföljningen.
Inventera och dokumentera vilken utbildning cheferna hade i arbetsmiljöfrågorna.
Besluta och dokumentera vilka krav som skulle ställas på kompetens innan en chef erhöll
ansvar för arbetsmiljöuppgifterna.
Ta fram en rutin för att dokumentera vilka arbetsmiljöutbildningar cheferna
genomgick.

Grundläggande granskning
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Grundläggande granskning är den granskning som
varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den är till sin karaktär en löpande insamling av
fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas
styrning, uppföljning och kontroll för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
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Revisorerna har under året följt kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och ekonomi och
genomfört en grundläggande granskning genom:


protokollsläsning/genomgång av handlingar för kommunstyrelsen och alla nämnder.



möten med tjänstemän.



dialogmöten med kommunstyrelsens och nämnders presidier samt ledande tjänstemän.
Mötena har innefattat i förväg skickade frågeställningar med fasta frågor samt
nämndsanpassade frågor kring förutsättningar för ledning, styrning, uppföljning och kontroll.
Vid mötena har frågorna besvarats och diskussion har även förts kring risker och utmaningar
kring nuläge och framtiden.

Delårsrapport för perioden januari – augusti 2020
(Avlämnad 2020-10-21)
Vid granskningen framkom inte annat än att delårsrapporten i allt väsentligt hade upprättats i
enlighet med lagen om kommunal redovisning och bokföring och god redovisningssed. Vår
bedömning är att delårsrapporten kunde ligga till grund för kommunfullmäktiges analys och
bedömning av resultatet.

Årsbokslut 2020
(Avlämnad 2020-03-17)
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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
2019. Det är framförallt 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.
Vi bedömer sammantaget att resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunal bokföring
och redovisningslag och god redovisningssed.
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1

Bakgrund
Vi har av Ale kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning
för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från
och med 1 januari 2019.

1.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Fullmäktigebeslut

1.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
1
2

Förvaltningsberättelse

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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•
•
•
•
•
•

Resultaträkningen
Balansräkningen
Kassaflödesanalysen
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstemän
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
•
•

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag.
Översiktlig analys av övriga poster.

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens
förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet Not 1, Kommunens redovisning att kommunens redovisning är anpassad efter LKBR. Vidare framgår det att kommunen tillämpar ”i
möjligaste mån” RKR:s rekommendationer med undantag för exploateringstillgångar.
Vi noterar att den av kommunstyrelsen 2013-05-14 antagna rutinbeskrivningen, Exploateringsprocessen i Ale kommun, har inte reviderats i samband med att LKBR trätt i kraft.
Detta innebär att pågående exploateringsprojekt sedan 2013-07-01 belastats med en
intern kostnadsränta. För 2020 uppgår denna till 0,0%.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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2.3

Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav
i LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 125,6 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 0,4 mnkr, varvid balanskravsresultatet uppgår till 125,2 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
RUR uppgår till 100 mnkr.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.

2.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10
kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen.
I årsredovisningen går att utläsa att 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 2019. Det är framförallt 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.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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Vi bedömer sammantaget att resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.

2.4.1

Finansiella mål
Från 2020 års budget har kommunen antagit nya finansiella mål som en del i God ekonomisk hushållning.
•

Nettokostnadsandelen ska vara högst 96 % vilket årets resultat som ger en nettokostnadsandel på 93,5 % understeg. I budgethandlingen uttalas att ”för att säkerställa de finansiella målen ska det redovisade resultatet vara minst 4 % av
verksamhetens nettokostnader över tid.” Årets resultat är 6,5 % av nettokostnaderna.

•

Självfinansieringsgraden av investeringar ska i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod med 2016 som startår uppgå till minst 70 %. För bokslut 2020 uppgår
kommunens självfinansieringsgrad av investeringar till 86,1 % och för perioden
2016-2020 till 74,0 % 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 2016 som startår behöver
även prognostiserade investeringar, avskrivningar och resultat för 2021 till och
med 2023 tas med i beräkningen.
Under den framtida perioden beräknas investeringar inom den skattefinansierade
verksamheten göras på nästan 1,4 miljarder vilket drar ner självfinansieringsgraden rejält och den prognostiseras då hamna på 54,1 % för perioden 2016-2023.
För den skattefinansierade verksamheten, där investeringar och avskrivningar för
affärsverksamhet exkluderas, uppgår årets självfinansieringsgrad till 93,8 %. Ser
man på självfinansieringsgraden för perioden 2016-2020 uppgår den till 79,0 %
vilket med god marginal hamnar inom det finansiella målet. Självfinansieringsgraden för perioden 2016-2023 hamnar på 58,4 % 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 man 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 230 mnkr istället 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 ska öka med en procent årligen på lång
sikt. Fullfondsmodellen visar på en soliditet inklusive ansvarsförbindelse på 29,5
% vilket innebär en ökning med 5,2 procentenheter från förra året då soliditeten
uppgick till 24,3 %.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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•

2.4.2

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ska på lång sikt öka. Kommunens soliditet ska vara positiv och inte minska fler än två år i rad. Årets soliditet uppgick
till 53,7 %, en ökning på 2,9 procentenheter från förra året då soliditeten uppgick
till 50,8 %.

Verksamhetsmål
Fullmäktige har i budget 2020 beslutat om sex strategiska verksamhetsmål. En redovisning av måluppfyllelse per mål redovisas i årsredovisningen. Kommunstyrelsen bedömer att det är god måluppfyllelse för alla sex målen.

2.5

Resultatet
Årets resultat uppgår till 125,6 mnkr vilket är 30,6 mnkr bättre än 2019 och 49,6 mnkr
bättre det budgeterade resultatet på 76 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat med
ca 3,4 % (14,2 mnkr) medan verksamhetens kostnader har ökat med ca 1,1 % (23,5
mnkr) jämfört med fg år.
Verksamhetens intäkter för 2020 inkluderar 13,5 mnkr för gatukostnadsersättningar
(kommunen har tidigare redovisat gatukostnadsersättning som en skuld för att därefter
succesivt intäktsredovisa delar av ersättningen över anläggningens nyttjandeperiod),
bidrag från staten om 1,4 mnkr för sanering av förorenad mark (50,2 mnkr föregående
år) samt 28 mnkr med anledning av Covid-19.
Kostnadernas ökning är främst hänförliga till de ökade kostnaderna för exploateringsfastigheter, 11,9 mnkr, utrangering av anläggningstillgångar, 10,8 mnkr, sanering vid f.d.
Grönsakshuset, 2,5 mnkr, samt åtgärder vid Jennylunds Ridhus, 1,1 mnkr.
Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden där det finns en positiv budgetavvikelse på 17 mnkr, Kommunstyrelsen
som visar en positiv budgetavvikelse om 11,6 mnkr samt Servicenämnden som avviker
från budget med -10 mnkr.
För Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beror överskottet i huvudsak på en överkompensation av från staten för sjuklönekostnader orsakade av Covid-19.
För Kommunstyrelsen kan överskottet hänföras till ett överskott mot budget inom samtliga verksamhetsområden, där 5 mnkr är hänförligt till Strategi och uppföljning och 3,5
mnkr är hänförligt till Sektorövergripande exkl. politisk verksamhet.
För Servicenämnden har underskottet inte hänförts till en eller ett fåtal delar av verksamheten utan en dialog har förts kring flertalet områden. I årsredovisningen framgår att
verksamhetsförändringar, förslag till kostnadsminskningar och förändringar i tjänsteutbudet kommer att möjliggöra en budget i balans inför 2021.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2.6

Balansräkning

2.6.1

Materiella anläggningstillgångar
Enligt rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 4 Materiella anläggningstillgångar skall en materiell anläggningstillgång delas upp i väsentliga komponenter i de fall skillnader i nyttjandeperiod är väsentlig.
I årsredovisningen under avsnittet redovisningsprinciper framgår att kommunens nyinvesteringar och ombyggnader avseende fastigheter har delats upp på olika avskrivningstider sedan 2013 och för verksamheterna gata, park, infrastruktur och VA har nyinvesteringar och ombyggnader under 2015 delats upp på olika avskrivningstider. Från och med
2016 sker även komponentavskrivning för äldre objekt inom gata, park, infra-struktur och
VA.

2.6.2

Exploateringsfastigheter
Vi, noterar i likhet med föregående år, att kommunen, enligt beskrivningen under avsnittet redovisningsprinciper i årsredovisningen, resultatavräknar exploateringsområden när förväntade utgifter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket enligt kommunens
bedömning är möjligt först i slutskedet av exploateringsprojektet.

2.6.3

Avsättningar för deponi
Avsättning för återställande av deponi uppgår till 5,0 mnkr. Under 2020 har avsättningen minskats med 0,2 mnkr avseende utgifter för utförda arbeten.
Beräkningen som finns i bokslutsdokumentationen är från 2009. Liksom föregående år
noteras att kvarvarande belopp kommer att användas för kontrollprogram samt drift och
underhåll av deponin. Någon uppdatering av beräkningen för framtida utgifter utifrån
aktuella förutsättningar finns inte upprättad.

Beräkningar för deponier är komplexa och vi rekommenderar kommunen att
uppdatera beräkningarna för redovisningen av deponin.
2.6.4

Avsättning för pensioner
Avsättningen för pensionsskulden (intjänad efter 1998) har för kommunen per bokslutsdatum ökat med ca 21 mnkr och uppgår nu till 178 mnkr. För kommunkoncernen som
inkluderar Bohus Räddningstjänst har pensionsskulden ökat med 20,8 mnkr och uppgår till 182 mnkr.

2.7

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modeller överensstämma med RKR R13.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.
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2.8

Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller
kraven i enlighet med lagstiftningen.

2.9

Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av
kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för
investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även
ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till.
Vår bedömning är att informationen om investeringsverksamheten i årsredovisningen
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

2.10

Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar,
balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. I den sammanställda redovisningen ingår AB Alebyggen, Alebyggens
dotterbolag Skå-dal 31:3 AB, Bohus Räddningstjänstförbund, En väg efter rätt tanke AB
samt Ale utveckling AB (vilande).
I not 1 Redovisningsprinciper framgår att:
”Redovisningsprinciperna är inte helt enhetliga mellan kommunen och dotterbolagen. I
den mån det varit möjligt har kommunens principer styrt. Någon anpassning av avskrivningsprinciperna har t.ex. inte gjorts.”
Kommunen har inte kartlagt omfattningen av de redovisningsprinciper vilka avviker mellan kommun och bolag. Enligt RKR R16 ska de kommunala koncernföretagens regler
och principer som avviker från kommunens justeras före konsolidering.
Vidare noteras i not 1 att:
”Koncernens jämförelsetal för år 2019 har ändrats i resultat och balansräkning samt noter på grund av sen ändring av Alebyggens och Skå-dals bokslut för år 2019. Ändringarna kom därför inte med i den sammanställda redovisningen i Ale kommuns årsredovisning för 2019.”
Enligt RKR R12 Byte av redovisningsprinciper mm ska väsentliga fel ska räknas om,
andra ska tas i årets resultat. För kommunen innebär detta att 1 mnkr har justerats i
jämförelsetalen för resultaträkningen 2019 och 2020.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Vi har vid undertecknande av denna rapport inte erhållit undertecknade revisionsberättelser för bolagen och reserverar oss för eventuella ändringar som kan komma att ske
utifrån detta.
Vi har inte, utöver ovan, funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.

2.11

Sammanfattning och slutsatser
Ale kommun uppnår alla utom ett av finansiella målen vilka fullmäktige fastställda för
räkenskapsåret 2020. Av de fastställda verksamhetsmålen bedömer fullmäktige att det
är god måluppfyllelse för alla sex målen.
Ale kommun har under året inte gjort någon förnyad beräkning för framtida utgifter kopplat till återställande av deponi. Med beaktande av komplexiteten i dessa beräkningar rekommenderas att uppskattningen av de framtida utgifterna uppdateras utifrån aktuella
förutsättningar.
Vi har, bortsett från ovanstående noteringar, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller årsredovisningen.

Dag som ovan
KPMG AB

Johan Rasmusson

Josefine Kjellberg

Johan Rasmusson

Josefine Kjellberg

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum: 2021-03-18

KF ber §1

Dnr KS-EKO.2021.53

Årsredovisning 2020
Beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda
ledamöter i dessa organ.
Jäv
Sonny Landerberg (MP) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för kultur- och
fritidsnämnden och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.
Elaine Björkman (S) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen
behandlas revisionsberättelsen för det gånga året.
Förevarande revisionsberättelse innehåller följande bilagor:
Sammanfattning över avlämnade rapporter
Granskning av bokslut och årsredovisningar per 2020-12-31
Revisorernas verksamhetsberättelse för 2020.
I revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige
beviljar styrelse och samtliga nämnder ansvarsfrihet för det gågna året samt
godkänner årsredovisningen.
Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker revisionsberättelsen med
godkännande av årsredovisningen 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020
Sammanfattning över avlämnade rapporter
Granskning av bokslut och årsredovisningar per 2020-12-31
Revisorernas verksamhetsberättelse för 2020.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 53

Dnr KS.2021.64

Exploateringsavtal för detaljplan för bostäder inom del
av Rished 7:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
upprättat exploateringsavtal som tecknas med Ahlafors Industrihotell AB
avseende genomförande av detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen tecknar ett
exploateringsavtal med Ahlafors Industrihotell AB. Avtalet innebär att
genomförandefrågor som hanteras i detaljplan för bostäder inom del av Rished
7:1 säkerställs genom avtal. Marken inom planområdet ägs till största delen av
Ahlafors Industrihotell som även är exploatör för området. Avtalet innebär inga
markregleringar mellan Ale kommun och Ahlafors Industrihotell. Ahlafors
Industrihotell ges möjlighet att uppföra ca 150-200 stycken bostäder inom
planområdet.
Exploateringsavtalet reglerar ansvar för utbyggnad av allmän plats, samt
allmänna-, gemensamma- och enskilda anläggningar. Avtalet hanterar även
fördelning av kostnader för planens genomförande. Huvudmannaskapet inom
detaljplanen är enskilt och de vägar som tillkommer inom planområdet är
tänkta att efter anläggande övertas av Nol ga:15 som förvaltas av Nol-Alafors
vägförening. Nya gator ska anläggas inom planområdet och Rishedsvägen som
är befintlig ska delvis byggas om för att uppnå en trafiksäker standard. Även en
kortare sträcka vid Randåsvägen, belägen utanför planområdet, ska byggas ut.
Ale kommun övertar ägande och drift för gatubelysning efter anläggande.
Vatten- och spillvatten ska anslutas till det kommunala vatten och
spillvattennätet. Ale kommun avser att överta ledningar för vatten- och
spillvatten inom planområdet när dessa är fullt utbyggda. Dagvattennätet inom
planområdet ska vara enskilt och hanteras av en eller flera
gemensamhetsanläggningar, vägdagvatten får dock ledas till närliggande
kommunalt dagvattennät.
Avtalet reglerar vidare att tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att gälla,
att Ale kommuns samhällsbyggnadsnämnd ska underteckna sådana
tilläggsavtal för Ale kommun samt samhällsbyggnadsnämnden ska lämna
medgivande innan avtalet överlåts på annan part.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-21 § 16

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-01-14
Exploateringsavtal
Kartbilaga
Plankarta, antagandehandling
Biotopskyddsdispens
Karta med illustrerade ytor
Trafikförslag Rished 7:1, 2020-11-26
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2021.64
Datum: 2021-03-10
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för detaljplan för bostäder inom del av
Rished 7:1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat
exploateringsavtal som tecknas med Ahlafors Industrihotell AB avseende genomförande av
detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen tecknar ett exploateringsavtal med
Ahlafors Industrihotell AB. Avtalet innebär att genomförandefrågor som hanteras i detaljplan
för bostäder inom del av Rished 7:1 säkerställs genom avtal. Marken inom planområdet ägs
till största delen av Ahlafors Industrihotell som även är exploatör för området. Avtalet innebär
inga markregleringar mellan Ale kommun och Ahlafors Industrihotell. Ahlafors Industrihotell
ges möjlighet att uppföra ca 150-200 stycken bostäder inom planområdet.
Exploateringsavtalet reglerar ansvar för utbyggnad av allmän plats, samt allmänna-,
gemensamma- och enskilda anläggningar. Avtalet hanterar även fördelning av kostnader för
planens genomförande. Huvudmannaskapet inom detaljplanen är enskilt och de vägar som
tillkommer inom planområdet är tänkta att efter anläggande övertas av Nol ga:15 som
förvaltas av Nol-Alafors vägförening. Nya gator ska anläggas inom planområdet och
Rishedsvägen som är befintlig ska delvis byggas om för att uppnå en trafiksäker standard.
Även en kortare sträcka vid Randåsvägen, belägen utanför planområdet, ska byggas ut. Ale
kommun övertar ägande och drift för gatubelysning efter anläggande. Vatten- och spillvatten
ska anslutas till det kommunala vatten och spillvattennätet. Ale kommun avser att överta
ledningar för vatten- och spillvatten inom planområdet när dessa är fullt utbyggda.
Dagvattennätet inom planområdet ska vara enskilt och hanteras av en eller flera
gemensamhetsanläggningar, vägdagvatten får dock ledas till närliggande kommunalt
dagvattennät.
Avtalet reglerar vidare att tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att gälla, att Ale
kommuns samhällsbyggnadsnämnd ska underteckna sådana tilläggsavtal för Ale kommun
samt samhällsbyggnadsnämnden ska lämna medgivande innan avtalet överlåts på annan part.
Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-21 § 16
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-01-14
Exploateringsavtal
Kartbilaga
Plankarta, antagandehandling
Biotopskyddsdispens
Karta med illustrerade ytor
Trafikförslag Rished 7:1, 2020-11-26
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Ekonomisk bedömning
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Invånarperspektiv
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Remissyttrande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Beslutets genomförande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalet för genomförande av detaljplan för bostäder
inom del av Rished 7:1 godkänns. Utbyggnaden ligger i linje med kommunens ambition att
förtäta befintliga samhällen och att bygga där infrastruktur finns utbyggt sedan tidigare.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Linda Karlsson
Naturvårdshandläggare
010-2244590

Beslut

Diarienummer

Sida

2020-09-30

521-23861-2020
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Ale kommun
mikaela.ranweg@ale.se

Elektronisk delgivning

Biotopskyddsdispens för att ta bort stenmur och diken
på fastigheten Rished 7:1 i Ale kommun
Beslut
Länsstyrelsen ger dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort en
stenmur samt fyra diken på fastigheten Rished 7:1 i Ale kommun (se bifogad karta
i bilaga 2).

Villkor
1. Detta beslut gäller endast under förutsättning att detaljplan för bostäder
inom del av Rished 7:1 i Alafors, Ale kommun, antas och vinner laga kraft.
Åtgärderna ska vara utförda inom detaljplanens genomförandetid annars
upphör dispensen att gälla.
2. Rasering av stenmuren ska utföras med försiktighet, för att inte störa eller
skada eventuella grod- och kräldjur. Påträffas övervintrande individer
(oktober-april) ska arbetet avbrytas och borttagna stenar försiktigt läggas
tillbaka. Kontakt ska då tas med Länsstyrelsen.
3. Stenarna i stenmuren ska hanteras med stor försiktighet så att det inte blir
onödiga märken efter maskinell hantering.
4. Samtliga stenar från stenmuren ska användas för att uppföra en ny stenmur
som placeras enligt bilaga 3. Moss- och lavpåväxt på stenarna ska placeras
uppåt.
5. Stenmuren ska vid nya öppningar utformas med ett förhållandevis lodrätt
avslut med väl sammanfogade kallmurade stenar och tilljämnat krön.
6. Inga arbeten i diken/vatten får ske mellan april-juni om grodlek sker eller
om det finns grodrom på platsen.
7. Borttagandet av diken ska kompenseras genom att ett småvatten med en
yta av minst 162 m2 anläggs, i enlighet med bilaga 3. Åtgärderna ska
genomföras i samråd med naturvårdsexpertis och miljön optimeras för
groddjur.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut
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8. Sökanden ansvarar för att de entreprenörer som ska utföra arbetet får ta del
av detta beslut och vet vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas.
9. Återrapportering med fotodokumentation som styrker att
kompensationsåtgärderna i punkt 4, 5 och 7 utförts ska skickas till
Länsstyrelsen senast 1 månad efter utförandet. Ange dnr 521-23861-2020
i rubrikraden.

Beskrivning av ärendet
Ale kommun har ansökt om biotopskyddsdispens för att ta bort nära hälften av en
stenmur på ca 195 meter samt fyra diken. Dikena korsar kvartersmark på ett sådant
sätt att de i delar, cirka 360 meter, behöver tas bort. Då dikena till stor del är
grunda har de i inventering bedömts till en yta på 162 m2. Vanlig groda har
observerats med rom i ett av dikena. Biotoperna ligger inom jordbrukslandskap.
Syftet med åtgärden är att genomföra en detaljplan för bostäder i tätorten Alafors.
Planen är ute på utställning och ska möjliggöra cirka 150-200 nya bostäder samt
garage och andra komplementbyggnader.
Inom planområdet föreslås biotopskyddade objekt i någon mån att bevaras. Delar
av murar och diken har getts skyddsbestämmelse i plankartan. För de objekt som
trots detta påverkas enligt ovan föreslår kommunen nedanstående kompensation.


Stenmur: Den del av stenmuren som inte kan sparas, cirka 95 meter,
kommer att flyttas till kanten av en hästbetesmark på andra sidan
Sjövallavägen. Generellt biotopskydd kommer att gälla för den.



Öppna diken: Dikena kompenseras i form av ett nytt småvatten i en
betesmark på andra sidan Sjövallavägen. Generellt biotopskydd kommer
att gälla även för det tillkommande småvattnet.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av en detaljplan för tätortsutveckling i
Alafors får anses utgöra ett allmänt intresse. Vid en avvägning mellan det allmänna
intresset av att bevara biotoperna på nuvarande plats och det allmänna intresset av
att kunna genomföra detaljplanen finner Länsstyrelsen i det enskilda fallet att
intresset av detaljplanen väger tyngre. I detta ställningstagande har vägts in att
biotoperna saknar högre naturvärden.
För att åtgärderna inte ska motverka miljömålen anser Länsstyrelsen att det är
skäligt att ställa krav på kompensation, genom att förlusten av biotoper ersätts med
nya biotoper som har motsvarande biologiska funktion i närområdet.
Det är förbjudet att döda eller skada levande grod- och kräldjur (4 och 6 §§
artskyddsförordningen). Djurarterna är vanligt förekommande i diken och
stenmurar. Vanlig groda har rapporterats inom området vid en inventering. För att
åtgärderna inte ska komma i konflikt med artskyddsförordningens bestämmelser
har Länsstyrelsen förenat beslutet med villkor om särskilda försiktighetsmått för att
inte försämra artens bevarandestatus.

Länsstyrelsen
Västra Götaland
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Länsstyrelsen anser att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt
med den för området gällande kommunala översiktsplanen.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Samtliga lätt igenkännbara små mark- eller vattenområden som på grund av sina
särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller
som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde.
Småvatten (t ex diken) och stenmurar i jordbruksmark är biotopskyddsområden (5
§ i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och bilaga
1 till förordningen). Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön (7 kap. 11 §
miljöbalken). Länsstyrelsen kan ge dispens från förbudet i det enskilda fallet om
det finns särskilda skäl.
Riksdagen har beslutat om ett antal miljömål för att nå en hållbar
samhällsutveckling. Biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet ryms inom främst
miljömål 13, Ett rikt odlingslandskap. Regeringen har fastställt 12 preciseringar av
miljömålet. Enligt precisering 4 är odlingslandskapet öppet och variationsrikt med
betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och
vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur och erbjuder
livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter. Enligt precisering 7 är
småbiotoper betydelsefulla som livsmiljöer och spridningsvägar för många arter
som har blivit undanträngda i dagens odlingslandskap.

Information
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden eller som har rättigheter där.
Arbeten i vatten kräver normalt tillstånd eller anmälan enligt miljöbalkens
bestämmelser om vattenverksamhet. Tillstånd lämnas av Mark- och
miljödomstolen medan en anmälan hanteras av Länsstyrelsen. Om det är uppenbart
att åtgärden kan ske utan att allmänna eller enskilda intressen kommer till skada
behövs varken anmälan eller tillstånd (11 kap 12 § MB).
Naturvårdsverket med flera har rätt att överklaga detta beslut inom tre veckor. Du
bör därför inte påbörja åtgärden förrän tiden för överklagande har gått ut.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Erik Brimse med
naturvårdshandläggare Linda Karlsson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Västra Götaland
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Ahlafors industrihotell aktiebolag, box 3040, 449 14 ALAFORS (+ delgivning)

Bilagor
1. Översiktskarta
2. Karta över biotopskyddade objekt som tas bort
3. Karta över kompensationsåtgärder
4. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Bilaga 1 – Översiktskarta
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Bilaga 2 – Karta över biotopskyddade objekt som ska tas bort

Länsstyrelsen
Västra Götaland
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Bilaga 3 – Karta över kompensationsåtgärder

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Bilaga 4
Beslut
Diarienummer
Sida
Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag
då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla




vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 23861-2020.

BILAGA 3, till exploateringsavtal
- illustrerade ytors läge är ungefärliga

Exempel på läge
för avledning av
dagvatten
Exempel på läge
för avledning av
dagvatten från
damm

Hastighetsdämpande åtgärd

Befintligt
dagvattendike

"Kopplingspunkt,
i plangräns

Del av
Randåsvägen
som berörs

n2

Atkins Sverige AB
Tel:
Fax:
www.atkinsglobal.com

Dnr: SBN-MEX.2020.39

Mellan Ale kommun, 212000-1439, 449 80 Alafors, å ena sidan, och Ahlafors Industrihotell
AB, 556483-2151, Box 3040, 449 14 Alafors, nedan kallat Exploatören, å andra sidan, träffas
följande

Exploateringsavtal
1. ORIENTERING
1.1. Grund för avtalet
Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för ”bostäder inom del av Rished 7:1
(Sjövallavägen) Ale kommun”, antagandehandling, bilaga 1. Då antagandehandlingen
inte är antagen vid detta avtals undertecknande har ett koncept till plankarta bifogats.
Parterna är dock överens om att det är den av kommunfullmäktige antagna plankartan
som ska utgöra bilaga 1 i detta avtal.
1.2. Avtalets innehåll
Detta avtal reglerar bland annat upplåtelse och fastighetsreglering av mark, ansvar för
utbyggnad av allmän plats och gemensamma anläggningar samt fördelning av kostnader
för planens genomförande. Planen ger Exploatören byggrätt för ca 150-200 stycken
bostäder som ska upplåtas både som flerfamiljshus och som fristående och sammanbyggda enbostadshus. Upplåtelseformen kan variera mellan hyresrätter, bostadsrätter och
friköpta fastigheter.

2. LOKALISERING AV BYGGRÄTTER,
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR, FASTIGHETSBILDNING M.M.
2.1. Lokalisering av byggrätter
Exploatören äger sedan tidigare fastigheten Rished 7:1 där planområdets byggnation är
belägen.
2.2. Berörda fastigheter
Planområdet omfattar utöver Rished 7:1 även Målje 1:93, Rished S:1 och Rished S:7.
Utanför planområdet berörs även fastigheten Rished 2:83.
2.3. Lantmäteriförrättningar
Exploatören ansöker om och bekostar alla lantmäteriförrättningar som berör
exploateringen, d.v.s. fastighetsregleringar, eventuella avstyckningar samt åtgärder i och
bildande av gemensamhetsanläggningar med tillhörande samfällighetsföreningar och
ledningsrätter. Parterna förbinder sig att biträda varandras åtgärder enligt denna punkt om
så är nödvändigt.
2.3.1. Fastighetsreglering Rished S:7
Genom planområdet löper Rished S:7 som berörs av detaljplanen. Rished S:7 ska i de
delar som är belägna inom planområdet fastighetsregleras över till Rished 7:1 eller annan
lämplig fastighet inom planområdet. För berört område se blå markering på bilaga 3.
Exploatören ansvarar för att kontakta delägare i Rished S:7 för att om möjligt upprätta
avtal om fastighetsreglering innan ansökan lämnas in till Lantmäteriet.
Sida 1 av 12
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2.3.2. Omprövning av Nol ga:15
Exploatören ansöker om och bekostar den omprövning av Nol ga:15 som behöver ske
med anledning av exploateringen. Nol ga:15 som förvaltas av Nol-Alafors vägförening
ska omprövas då lokalgata med gångvägar och tillhörande anläggningar (GATA) samt
vägavvattning inom planområdet ska införlivas i Nol ga:15 vilken då utökas i sin
omfattning.
För att möjliggöra underhåll av eventuell stödkonstruktion längs med Rishedsvägen kan
tillträde till stödkonstruktionen i dess nederkant behöva säkerställas. Om valet av
konstruktionslösning så kräver ska därför rättighet på kvartersmarken tillskapas till
förmån för Nol ga:15. Detta kan ske genom till exempel införlivande i ga:n eller
tillskapande av servitut.
Som en del i genomförandet av exploateringen ska Randåsvägen förlängas i sin östra del.
Den del av Randåsvägen som ska nyanläggas är sedan tidigare införlivad i Nol ga:15 och
anläggningen ska överlämnas till Nol ga:15. För ungefärligt berört område, se orange
markering på bilaga 3.
Exploatören ska utan ersättning upplåta erforderliga utrymmen planlagda som allmän
plats till Nol ga:15 och dess erforderliga anläggningar. Även eventuell mark inom
kvartersmark och utanför plangränsen i planområdets norra del på Rished 7:1 och Rished
2:83 som krävs för Nol ga:15s anläggning ska upplåtas utan ersättning. Vid eventuell
försäljning av mark inom Rished 7:1 och Rished 2:83 i och i anslutning till planområdet
innan Nol ga:15 övertagit utbyggd/ombyggd anläggning ska exploatören i överlåtelsehandlingarna göra förbehåll för ovanstående överenskommelse.
Kommande bostäder inom planområdet ska tillskapas andelar i gemensamhetsanläggningen, vilka läggs på fastigheten, för nyttjande av enskilda vägar ut till allmän
väg. Separat avtal bör tecknats mellan exploatören och Nol-Alafors vägförening (Nol
ga:15) avseende inträde i gemensamhetsanläggningen inför ansökan om
lantmäteriförrättning.
Se även punkt 3.2 och 3.3 med underpunkter.
2.3.3. Nya gemensamhetsanläggningar inom området
Inom planområdet kommer en eller flera gemensamhetsanläggningar (GA) att behöva
tillskapas. I samband med tillskapande av dessa ska en eller flera förvaltande
samfällighetsföreningar tillskapas. De funktioner gemensamhetsanläggning ska tillskapas
för är:
• Dagvattendamm. Fastigheter som har nytta av dammen ska delta GA:n. Se punkt
4.1.1.
• Diken och ledningar för avledning av dagvatten inom planområdet, ej dagvatten från
GATA. Gemensamhetsanläggningen ska hantera både dagvatten som kommer från
kvartersmark och dagvatten som kommer från områden utanför planområdet och
rinner in i detta. Alla fastigheter inom planområdet ska ha del i GA:n. Se punkt 4.1.2.
• Avskärande dike i söder. I södra delen av planområdet ska ett avskärande dike ordnas
på kvartersmark för att hantera naturligt inrinnande vatten. För de fall de
tomter/byggnader som har nytta av detta dike styckas av till egna fastigheter ska en
gemensamhetsanläggning tillskapas för framtida ägande, drift och underhåll av detta
dike. Se punkt 5.6.1.
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• För kvarteret beläget väster om Rished 2:82 kan en gemensamhetsanläggning för
kvartersgata behöva ordnas. Detta om en gemensam utfart anordnas inom kvartersmarken för tomter som sedan avstyckas till egna fastigheter.
• Lekplats. Inom planområdet ska en gemensam lekplats anordnas. Alla fastigheter inom
planområdet ska ha del i denna GA. Se punkt 4.4.1.
• Post och sophantering. Då sophantering och posthantering med fördel samordnas på
gemensamma platser bör en gemensamhetsanläggning tillskapas för ägande, skötsel
och underhåll av dessa ytor. De fastigheter som nyttjar dessa ytor bör ha del i GA:n.
Se punkt 4.4.2 och 4.4.3.
2.3.4. Ledningsrätter
Ledningsrätt ska tillskapas för kommunala ledningar som läggs i Allmän plats GATA
med enskilt huvudmannaskap, på kvartersmark eller annan mark som ej ägs av Ale
kommun. Ale kommun ska ansöka om och exploatören bekosta förrättningar avseende
ledningsrätt för vatten- och spillvattenledningar med tillhörande anläggningar. Ingen
ersättning ska utgå för upplåtelsen. Exploatören biträder härmed kommunens ansökan i de
delar som är belägna inom planområdet och/eller direkt hänförliga till exploateringen.
2.4. Servitut
Servitutsavtal ska tecknas till förmån för lämplig kommunal fastighet för gatubelysning
med tillhörande anordningar som ska övertas av Ale kommun. Ale kommun tar fram
underlag till servitutsavtal. Se även punkt 3.3.3.
2.5. Preliminär tidplan
Första kvartalet 2021
Tredje kvartalet 2021
Tredje kvartalet 2022
Fjärde kvartalet 2023

– Detaljplan antas, exploateringsavtal godkänns
– Projekteringsstart och upphandling
– Byggstart
– Första inflyttning, sedan etappvis utbyggnad

3. ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR
3.1. Allmän plats och allmänna anläggningar
Inom detaljplanen finns allmän plats i form av GATA och GÅNG.
Det är enskilt huvudmannaskap för allmän plats.
Allmänna anläggningar inom berörd detaljplan är gatubelysning samt vatten- och
spillvattenledningar.
3.2. Genomförande allmän plats och allmänna anläggningar
Exploatören har genomförande- och kostnadsansvar för alla åtgärder som ska utföras på
allmänna anläggningar och inom allmän plats med anledning av genomförandet av
detaljplanen, inklusive åtgärder för vatten-, spillvatten och enskilt dagvatten.
Exploatören och Nol-Alafors vägförening för en separat dialog kring ansvarsfördelning
dem emellan för åtgärder på befintliga anläggningar förvaltade av Nol ga:15. Eventuella
överenskommelser, som påverkar i detta avtal angiven ansvarsfördelningen, ska delges
Ale kommun för att kunna läggas som kompletterande information till detta avtal.
För genomförande av åtgärder på allmänna anläggningar och inom allmän plats gäller
följande:
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Projektering och utförande av anläggningar inom allmän plats, ska följa detaljplanen med
tillhörande handlingar och utredningar samt Ale kommuns vid projekteringstillfället
gällande anvisningar/riktlinjer avseende projektering och utförande av anläggningar på
allmän plats, se för Ale kommun gällande Teknisk handbok och dagvattenhandbok.
Projektering och utförande ska ske i samråd med berörd enhet, verksamhet Teknik, på Ale
kommun samt Nol-Alafors vägförening. En eller flera representanter från Ale kommun
och vägföreningen ska ges möjlighet att närvara vid projektering och slutbesiktning.
Samrådsparterna ska ges möjlighet att granska bygghandlingar i god tid innan genomförande. För de arbeten inom allmän plats som utförs av exploatören ska den garanti
exploatören får från sina entreprenörer för utförda arbeten gälla även mellan exploatören
och Ale kommun för de anläggningar där Ale kommun tar över framtida ansvar och drift.
3.3. Hantering av GATA, GÅNG med tillhörande anläggningar
3.3.1. Gata
En ny lokalgata med stickvägar ska uppföras i enlighet med detaljplan.
Rishedsvägen som är befintlig ska delvis byggas om för att uppnå en trafiksäker standard
vilket innefattar uppförande av en gångväg längs med den del av Rishedsvägen som är
belägen inom planområdet. På den del av Rishedsvägen som löper mellan Sjövallavägen
och fastigheten Rished 2:82 ska hastighetsdämande åtgärder utföras. Väster om Rished
2:78 finns en gångstig, åtgärder ska vidtas i anslutning till denna gångstig för att öka
trafiksäkerheten för de gående på denna stig. ”Trafikförslag Rished 7:1, daterad 2020-1126” ska ligga till grund för de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som genomförs längs med
Rishedsvägen. Se bilaga 4 för översiktsbild av trafikförslaget.
Åtgärder för att uppnå trafiksäker standard kommer delvis att behöva utföras på delar av
Rishedsvägen belägna utanför planområdet i nordväst och norr. Dessa åtgärder bedöms
nödvändiga för planens genomförande och ska därför genomföras av exploatören i
samband med exploatering av planområdet.
I södra delen av planområdet ska den nya lokalgatan anslutas till Randåsvägen. Detta för
att tillskapa rundkörning som behövs för att renhållningsfordon ska kunna trafikera
området utan att backa. Randåsvägen som ligger utanför planområdet är inte anlagd hela
vägen fram till planområdesgräns, där den nya lokalgatan är tänkt att möta Randåsvägen.
För att tillskapa möjlighet till nödvändig rundkörning behöver Randåsvägen förlängas ca
10-15 meter i sin östra del. Utbyggnad och ombyggnad av Randåsvägen ska ske längs en
kortare sträcka som även berörs i angränsande outbyggda detaljplan ”dpl 346” i söder.
Inför åtgärder på Randåsvägen behöver angränsande detaljplans planerade byggnation
och åtgärder beaktas. Exploatören ska bekosta och ansvara för projektering och
anläggande av denna vägsträcka ihop med övriga vägar inom detaljplan, detta då genomförandet av denna åtgärd är direkt hänförlig till och nödvändig för exploatörens
byggnation i området. Se orange markering på bilaga 3.
I korsningspunkterna mot Sjövallavägen från Rishedsvägen och den nya lokalgatan ska
hastighetsdämpande åtgärder tillskapas. Se gul markering på bilaga 3 för ungefärliga
lägen. Se även punkt 3.3.2.
3.3.2. Gångbana och gång- och cykelväg
Gångbana ska uppföras längs med de nya gatorna. Samt längs den del av Rishedsvägen
som är belägen inom planområdet.
Om nivåskillnad uppstår mellan kommande gångbana längs med Rishedsvägen ska stödkonstruktion uppföras av exploatören i form av till exempel stödmur eller slänt. Denna
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stödkonstruktion ska efter utförandet ses som en anläggning inom vägområdet och övertas
av Nol ga:15 för framtida drift och underhåll. För att möjliggöra underhåll behöver
tillträde till stödkonstruktionen i nederkant säkerställas, vilket beroende på konstruktionslösning kan kräva att rättighet på kvartersmarken tillskapas till förmån för Nol ga:15.
Befintlig gång- och cykelväg (GÅNG) längs med Sjövallavägen ska byggas om vid
korsningspunkterna Rishedsvägen/Sjövallavägen samt ny lokalgata/Sjövallavägen. Detta
för att tillskapa hastighetsdämpning för både cyklister och bilar som korsar cykelvägen.
Se gul markering på bilaga 3 för ungefärliga lägen.
3.3.3. Gatubelysning
Lokalgator och gång och cykelväg inom planområdet ska förses med gatubelysning.
Anläggningarna för gatubelysning ska uppföras och utformas i samråd med Ale kommun,
verksamhet teknik.
3.3.4. Skyltning av vägar mm
Exploatören ansvarar för och ska bekosta erforderlig skyltning, under byggtiden samt
efter genomförd byggnation, som krävs vid de ny tillkomna vägarna i området, till
exempel vägnamnsskyltar, väjningsplikt mm.
3.3.5. Dagvatten på/från allmän plats, gata
Dagvatten från allmän plats ska avledas separat, skiljt från dagvatten som kommer från
kvartersmark och naturmark. Befintlig dagvattenhantering längs med Rishedsvägen ska
inom planområdet ses över och anpassas för att skydda befintliga och tillkommande
bostäder. Ett föreslaget alternativ är att leda vägdagvattnet från Rishedsvägen under den
blivande gångbanan ut mot Sjövallavägen. Dagvatten från allmän plats får ledas till
kommunal dagvattenledning belägen i anslutning till Sjövallavägen. Ale kommun som
va-huvudman anvisar anslutningspunkt för dagvatten inför anläggande.
Utförande av dagvattenåtgärder i samband med exploatering bekostas och utförs av
Exploatören. Se även punkt 4.2.2.
3.3.6. Framtida ägande, drift och underhåll
Allmän plats i detaljplanen, markerad som GATA, har enskilt huvudmannaskap och ska
införlivas i NOL ga:15 som förvaltas av Nol-Alafors vägförening. Nol-Alafors vägförening övertar ägande, drift och skötsel av allmän plats, gata med tillhörande diken,
ledningar, övriga anläggningar och eventuella stödkonstruktioner, detta efter att
anläggningarna uppförts, slutbesiktningen godkänts och omprövning av Nol ga:15 skett.
Belysningsstolpar med tillhörande anläggningar ska inte införlivas i Nol ga:15.
Nol ga:15 ansvarar även för hantering av dagvatten från allmän plats inom planområdet
och övertar således ägande, drift och skötsel av anläggningar hänförliga till detta. Nol
ga:15s ansvarar för dagvatten från allmän plats sträcker sig fram till av kommunen
anvisad anslutningspunkt för kommunalt dagvatten, från vilket Ale kommun som vahuvudman övertar ansvaret.
Efter uppförande och godkänd slutbesiktning ska belysningsstolpar med tillhörande anläggningar, utan ersättning överlämnas till Ale kommun som då övertar framtida ägande,
drift och underhåll. Servitut ska upprättas till förmån för lämplig kommunal fastighet, för
att säkra belysningsanläggningarnas rätt att stå kvar på platsen, se även punkt 2.4.
Allmän plats markerad i plankartan med GÅNG (längs med Sjövallavägen) bör inte
införlivas i Nol ga:15 då Ale kommun har servitut på befintlig gång- och cykelväg. För
enhetlighetens skull bör de mindre delar som ingår i detaljplanen inte hanteras
annorlunda.
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Exakta gränsdragningar kommer att regleras i kommande lantmäteriförrättning avseende
Nol ga:15 och mindre justeringar mot ovanstående kan då komma att behöva ske.
3.4. Vatten och spillvatten
3.4.1. Utbyggnad
Vatten- och spillvatten från planområdet ska anslutas till befintliga kommunala ledningar
belägna i Sjövallavägen, om inget annat överenskommes separat vid projektering.
Planområdet är idag lokaliserat utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Exploatören ansvarar således för alla kostnader avseende projektering och
utbyggnad av vatten och spillvatten inom såväl kvartersmark som allmän plats, se även
punkt 3.2. Anläggningarna ska byggas enligt anvisad kommunal standard och anslutas till
kommunens befintliga vatten- och spillvattenledningar belägna längs med Sjövallavägen.
Samråd ska ske med Ale kommun som va-huvudman innan utförande. Parterna är överens
om att exploatören ska utföra de arbeten som krävs inom allmän plats för vatten och spillvatten. Detta då dessa åtgärder lämpligen utförs i samband med övriga åtgärder inom
allmän plats.
Brandpost ska anordnas i samband med utbyggnad av vatten- och spillvattennät i
området. Se vidare punkt 5.8.
3.4.2. Anslutning till kommunala vatten- och spillvattennätet.
För anslutning av planområdets vatten- och spillvattenledningar anlägger och anvisar Ale
kommun som va-huvudman en eller två anslutningspunkter i ledningar belägna längs med
Sjövallavägen, detta efter inkommen va-anmälan.
Vattenmätning ska ske utifrån kommunens anvisningar.
3.4.3. Anslutningsavgift för kommunalt vatten och spillvatten
Anslutningsavgift för vatten och spillvatten ska betalas av exploatören enligt separat
överenskommelse med Ale kommuns va-huvudman som upprättas efter inkommen vaanmälan.
3.4.4. Framtida ägande, drift och underhåll
Ale kommun avser att överta ledningar för vatten- och spillvatten inom planområdet för
framtida ägande, drift och underhåll. En förutsättning för att kommunen ska överta
ledningarna är att dessa håller kommunal standard i enlighet med riktlinjer från vahuvudmannen och att de godkänns av va-huvudmannen vid slutbesiktning. Efter godkänd
slutbesiktning av fullt utbyggd anläggning samt kommunalt beslut om införlivande i
kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten överlämnas anläggningarna
utan ersättning till Ale kommun, som va-huvudman, för framtida ägande, drift och underhåll. Ledningar och anläggningar för dagvatten kommer inte övertas av Ale kommun.
3.5. Övriga åtgärder inom allmän plats
Övriga åtgärder som kan komma att krävas inom allmän plats, med anledning av genomförande av detaljplanen, ska i sin helhet bekostas av exploatören. Detta då åtgärderna
föranleds av exploatörens byggnation i området och genomförande av detaljplanen.
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4. ÖVRIGA GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR OCH ÅTGÄRDER
4.1. Dagvatten
4.1.1. Dagvattendamm
En dagvattendamm ska anläggas norr om Rishedsvägen. Exploatören ansvarar för och
bekostar anläggande av denna dagvattendamm med tillhörande anläggningar som ska
utformas i enlighet med Ale kommuns dagvattenhandbok och i detaljplanen framtagna
utredningar eller annan likvärdig lösning. Dammen ska utformas med fördröjnings- och
reningsfunktion och samtidigt fungera som en tillgång till området i fråga om utformning.
Runt dagvattendammen ska en friyta säkerställas för att möjliggöra för fordon att ta sig
fram till dammen för skötsel och underhåll.
Innan anläggande ska en anmälan om avloppsanläggning göras, denna skickas in till Ale
kommuns Miljöenhet som är handläggande myndighet i dessa ärenden. Ale kommun som
va-huvudman ska även godkänna anläggningens fördröjningsfunktion innan
genomförande och innan gemensamhetsanläggning bildas.
Vatten från dagvattendammen ska ledas via dike ner till Sköldsån. Rätten att leda vatten i
detta dike, beläget utanför planområdet på Rished 7:1 bör säkras genom att diket läggs in
i gemensamhetsanläggningen för dagvattendammen. Se grön linje på bilaga 3 för förslag
på läge för dike som ska leda vatten från dagvattendammen.
4.1.1.1. Framtida ägande, drift och underhåll
En gemensamhetsanläggning ska tillskapas som efter anläggande övertar ansvaret för
dammen med dess anordningar inkl. dike efter dammen och står för framtida ägande, drift
och underhåll av dammen. Berörda fastigheter inom planområdet ska vara delägare. Se
även punkt 2.3.3.
4.1.2. Dagvattenledningar, dagvattendiken för vatten från kvartersmark och natur
Exploatören ansvarar för och bekostar anläggande av för området erforderliga dagvattenledningar och/eller dagvattendiken med tillhörande anordningar. Dagvatten från kvartersmark och naturmark ska omhändertas i enlighet med för detaljplanen framtagen
dagvattenutredning eller annan likvärdig lösning. I dagvattenutredningen föreslås
dagvattnet fördröjas lokalt på tomterna alternativt i dagvattendammen och dagvatten som
inte leds till dagvattendammen kan enligt dagvattenutredningen ledas förbi dagvattendammen för avledning ner mot Sköldsån. Diken och ledningar belägna utanför
planområdet som omhändertar dagvatten från kvartersmark och natur ska införlivas i
gemensamhetsanläggningen för dagvatten, detta för att trygga rätten att använda och
underhålla anläggningarna. Se lila linje på bilaga 3 för förslag på placering.
Stabilitetsförhållanden ska beaktas vid anläggande och nyttjande av diken och ledningar
utanför planområdet.
4.1.2.1. Framtida ägande drift och underhåll
Ledningar och diken för hantering av dagvatten från kvartersmarken ska efter anläggande
övertas i sin helhet av en gemensamhetsanläggning som behöver bildas för ändamålet.
Gemensamhetsanläggningen står sedan för framtida ansvar, drift och underhåll av
ledningar och diken med dess tillhörande anordningar. Detta innefattar ledningar och
diken utanför planområdet, på Rished 7:1 som eventuellt behövs för avledning av fördröjt
dagvatten ned mot Sköldsån. Se lila linje på bilaga 3 för förslag på placering.
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4.2. Befintligt dike och kulvert genom området
Genom planområdet, i nordostlig riktning, går ett befintligt, delvis kulverterat, dagvattendike. Detta dike med kulvert påverkas av exploateringen inom området och behöver ledas
till dagvattennätet för kvartersmark alternativt naturmark som anläggs inom detaljplaneområdet. Vattnet från befintligt dike får inte ledas till kommunal dagvattenledning. Diket
med tillhörande kulvert har periodvis mycket höga flöden, höjd ska tas för detta i
kommande projektering av dagvattennätet inom planområdet.
Där befintligt dike möter dagvattennät i planområdet bör ett rensgaller eller liknande
anläggning anläggas. Se röd markering på bilaga 3 för tänkt läge för ”kopplingspunkt”.
Exploatören ansvarar för och bekostar de åtgärder som behöver göras på befintligt dike.
Detta dike är biotopskyddat och dispens har beviljats inför borttagning, se vidare punkt
4.3.1.
4.2.1. Framtida, ägande drift och underhåll
Tillkommande berörd gemensamhetsanläggning för dagvatten bör ansvara för att hantera
inkommande vatten från befintligt dike som kopplas till dagvattennät inom planområdet.
Ga:n bör samtidigt äga, drifta och underhålla den ”kopplingspunkt” som skapas i
detaljplanegräns i väster, där befintligt dike möter gemensamhetsanläggningens
dagvattenanläggning, se röd markering på bilaga 3.
4.2.2. Dagvatten från Sjövallavägen
Dagvatten från Sjövallavägen och intilliggande gång- och cykelväg ska omhändertas om
befintligt dike och dess avrinning, som delvis ligger inom planområdet, påverkas av
exploateringen. Exploatören ansvarar för och bekostar de åtgärder som behöver göras för
att hantera befintligt dagvatten från Sjövallavägen och gång- och cykelvägen samt andra
eventuella åtgärder på Nol-Alafors vägförenings anläggning. Samråd ska innan genomförande ske med vägföreningen. Eventuell ändring i läge för dagvattensystem för
Sjövallavägen ska tas med i omprövningen av Nol ga:15.
4.3. Skyddsvärden
4.3.1. Dike
Flera befintliga öppna diken i området omfattas av biotopskydd, se bilaga 2.
Biotopskyddsdispens har sökts och erhållits från Länsstyrelsen. I dispensen anges att
kompensationsåtgärd ska ske i form av nyuppförande av ett nytt småvatten (damm) i
betesmarken på andra sidan Sjövallavägen ner mot Pers å. Utformning och utförande av
kompensationsåtgärd ska ske i enlighet med vad som föreskrivits i biotopskyddsdispensen
från Länsstyrelsen, se bilaga 2. Samråd ska ske med Ale kommuns kommunekologer
innan genomförande. Exploatören ansvarar för och bekostar utförande av
kompensationsåtgärder i sin helhet.
Efter utförande får det nya småvattnet (dammen), belägen i betesmarken ner mot Pers å
på andra sidan Sjövallavägen, skydd i form av generellt biotopskydd. Dammen ska
fungera som en naturlig damm och något särskilt framtida skötselkrav finns inte.
4.3.2. Stenmur
Det finns en stenmur i området som är biotopsskyddad, se bilaga 2. Del av stenmuren ska
bevaras i sin nuvarande utformning. Exploatören ansvarar för att den inte skadas under
byggtiden, se beteckningen n1 på antagandehandlingen.
Övriga delar av stenmuren behöver rivas. Biotopskyddsdispens har sökts och erhållits
från Länsstyrelsen. Rivning och återuppförande av ny mur/kompensationsåtgärd ska ske i
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enlighet med vad som föreskrivits i biotopskyddsdispensen från Länsstyrelsen, se bilaga
2. Samråd ska ske med Ale kommuns kommunekologer innan genomförande.
Efter utförande får den nya stenmuren skydd i form av generellt biotopskydd. Den nya
stenmuren och befintlig bevarad stenmur inom planområdet ska ha naturkaraktär och
något framtida aktivt skötselkrav finns inte.
4.3.3. Kulturvärden - Svalltornet
Det svalltorn som är beläget i planområdets sydöstra gräns ska enligt bestämmelse i
plankartan bevaras. Byggnaden får således inte rivas.
4.3.4. Merkostnad på grund av skyddsbestämmelse
Exploatören står själv för de merkostnader som eventuellt uppstår på grund av införda
skyddsbestämmelser och rivningsförbud (på antagandehandlingen markerat med q1) och
kan därmed inte ställa några ersättningskrav på Kommunen för detta.
4.3.5. Friyta kvartersmark - Skogsdunge i sydöst
I planområdets sydöstra del ligger en skogsdunge med hasselbuskar och ett ekbestånd där
naturkaraktären ska bevaras, se bestämmelse n3 och n4 i plankartan.
Under byggtiden ska försiktighet vidtas för att undvika skador på träd och vegetation
inom skogsdungen, vid områden markerade med bestämmelserna n3 och n4 i plankartan. I
den ekdunge med äldre ekar, som är belägen i skogsdungens östra del, ska ingen körning
med tunga maskiner, upplag av massor, grävning och dylikt ske under byggtiden. Detta
för att inte skada trädens rötter.
Exploatören planerar att lägga död ved på en plats inom skogsdungen, detta som ett led i
att öka den biologiska mångfalden i området. Kommunen ser mycket positivt på dessa
åtgärder och ser gärna att exploatören samråder med kommunens kommunekologer inför
lämpliga platsval för den döda veden. Framtida tillkommande död ved i området får gärna
lämnas orörd eller placeras på liknande sätt och platsval kan med fördel stämmas av med
kommunekologerna.
4.4. Övriga anläggningar
4.4.1. Lekplats
Exploatören ska anlägga och bekosta en lekplats på i detaljplanen utpekad plats. Denna
ska sedan övertas av en gemensamhetsanläggning som står för framtida ägande, ansvar,
drift och underhåll. Lekplatsen bör utformas så att den fyller sitt syfte som lekyta och
innehålla lekredskap. Staket bör sättas upp mot lokalgatan för att hindra att barn springer
eller bollar rullar ut i gatan.
4.4.2. Brevlådor
Vid nybyggnation ska posthanteringens lokalisering samordnas mellan hushållen.
Posthanteringen får inte placeras vid varje fastighets infart utan ska placeras på gemensamma platser. Exploatören ansvarar för att i god tid innan byggnation påbörjas kontakta
PostNord för dialog kring placering och utformning av brevlådor i området. Exploatören
bör överväga att tillskapa en gemensamhetsanläggning som även innefattar posthantering
i området, förslagsvis i samma GA som tillskapas för sophantering.
4.4.3. Renhållning
Området ska utformas så att gemensam hämtning av hushållsavfall möjliggörs. Utrymme
för detta ska ges inom kvartersmark. Exploatören utför och bekostar iordningställande av
dessa platser. Läge och utformning av gemensam avfallshantering inom kvarter ska
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godkännas av Ale kommun innan uppförande. En gemensamhetsanläggning bör tillskapas
för sophanteringen i området.

5. BOSTADSBEBYGGELSE/ ÅTGÄRDER INOM KVARTERSMARK
5.1. Bygg- och anläggningskostnader
Exploatören ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
den blivande kvartersmarken.
5.2. Upplåtelseformer
Kommunen ser gärna att Exploatören verkar för blandade upplåtelseformer i området och
framförallt att det tillskapas hyresrätter i området.
5.3. Miljö-, energi- och gestaltningsfrågor
Parterna är överens om att särskilt beakta miljö-, energi- och gestaltningsfrågor. Området
ska bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god energihushållning.
Ale kommun ser gärna att exploatören sörjer för energieffektiva lösningar såsom
lågenergihus och att solenergi eller annan förnyelsebar energi utnyttjas för uppvärmning
av området.
Området ska utformas med god tillgänglighet i enlighet med gällande lagar och regler.
Personer med olika funktionsvariationer ska lätt kunna orientera sig samt enkelt,
självständigt och utan fara ta sig fram till och inom området. Markbeläggning, belysning,
väghållning och skyltning ska underlätta framkomligheten.
5.4. Gator och parkering inom kvartersmark
Inom kvartersmark ansvarar Exploatören för projektering och byggande av infarter,
parkeringar samt inrättande av eventuellt erforderliga gemensamhetsanläggningar.
Parkeringsbehovet ska lösas inom den egna kvartersmarken.
5.5. Vatten och spillvattenledningar inom kvartersmark
Inom kvartersmark ansvarar Exploatören för projektering och byggnation av vatten- och
spillvattenledningar som ska försörja exploatörens byggnation. Samråd ska ske med Ale
kommuns va-huvudman kring placering av vattenmätarna.
5.6. Dagvatten, inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för att allt dagvatten inom fastigheterna, även den från omgivningen
naturligt inkommande, omhändertas och fördröjs, för att inte skapa problem för
kommande och befintliga byggnader och anläggningar. Åtgärder för dagvattenhantering
ska ske i takt med planerad utbyggnad och samordnas med den övergripande dagvattenhanteringen för området. Hanteringen får inte medföra problem på omgivande mark som
sedan tidigare är hårt belastat av dagvatten.
Dagvattnet ska omhändertas enligt Ale kommuns riktlinjer och vid projekteringstillfället
gällande dagvattenhandbok. Exploatören ska säkerställa och bekosta att dagvattenhanteringen efterföljs enligt för området upprättad dagvattenutredning eller likvärdig
lösning, samråd ska ske med Ale kommuns va-huvudman om dagvattenlösningens
utformning.
Dagvatten från parkeringsplatser måste hanteras så att det inte rinner ut och belastar
närliggande gator eller fastigheter.
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5.6.1. Avskärande dike i södra delen av planområdet
Det ska anordnas ett avskärande dike på kvartersmark i södra delen av planområdet,
bakom tänkt byggnation mot slänten och Randåsvägen, se beteckningen b2 och b3 i
antagandehandlingen. Dessa diken utformas och dimensioneras lämpligen med
fördröjningsfunktion för att inte leda till ökad belastning på ledningsnätet nedströms. Det
är exploatören som ansvarar för och bekostar anläggande av dessa diken. Framtida
ansvar, skötsel och underhåll belastar sedan tillkommande fastighetsägare vilka har diket
på sin mark, om ingen separat avtalsrättslig reglering görs.
För det fall exploatören styckar av kvartersmarken i södra delen av planområdet till flera
fastigheter så att avskärande dike sträcker sig över flera fastigheter ska i samband med
avstyckningen en gemensamhetsanläggning för framtida ägande och skötsel av diket
inrättas.
5.7. Tryckstegring
Tryckstegring krävs för vattenförsörjningen om en del av området. Tryckstegringsanläggningarna som är enskilda ska placeras inom kvartersmark. Exploatören bygger och
bekostar dessa anläggningar som sedan ägas och driftas av de fastighetsägare som nyttjar
anläggningen.
5.8. Brandvatten
Kommunen informerar Exploatören om att det ingår i dennes skyldighet och
kostnadsansvar som byggherre att tillse att planerad byggnation klarar av räddningstjänstens ställda krav på tillgång till brandvatten och eventuella brandposter.

6. ÖVRIGA VILLKOR
6.1. Detaljplanekostnader, planavgift
Kostnaderna för att upprätta detaljplanen med tillhörande utredningar ska i sin helhet
bekostas av exploatören via tidigare upprättat plankostnadsavtal. Även kostnader för
framtagande av bygglovshandlingar bekostas av exploatören.
Exploatören ska när plankostnader med tillhörande utredningar som exploateringen
genererat är betalda vara befriad från skyldigheten att erlägga planavgift i samband med
ansökan om bygglov. Bygglovsavgifter i övrigt utgår enligt vid vart tillfälle gällande taxa.
6.2. Överlåtelse av avtalet
Detta avtal får inte utan Ale kommuns samhällsbyggnadsnämnds skriftliga medgivande
överlåtas på annan. Vid sådan medgiven överlåtelse ska exploatörens kvarstående
åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part.
6.3. Tillägg
Tillägg till detta avtal ska göras skriftligen för att gälla och undertecknas av båda parter.
Ale kommuns samhällsbyggnadsnämnd ska underteckna sådana tilläggsavtal för Ale
kommun.
6.4. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk rätt,
om inte parterna kommer överens om annat.
6.5. Giltighet
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning
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dels att det godkänns av Kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut som vinner
laga kraft,
dels att detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 (Sjövallavägen) antas av
Kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut som vinner laga kraft.
-----------Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Ort/datum……………………….
För Ahlafors Industrihotell AB
......................................................

.............................................................

………………………………

…………………………………..

Ort/datum……………………….
För Ale kommun
........................................................ ..............................................................
………………………………

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

…………………………………..

- Plankarta, antagandehandling
- Biotopskyddsdispens
- Kartbilaga, med illustrerade ytor
- Trafikförslag Rished 7:1, översikt, daterad 2020-11-26
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: SBN-MEX.2020.39
Datum: 2021-01-14
Exploateringsingenjör Sandra Vokstrup
E-post: Sandra.Vokstrup@ale.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Exploateringsavtal, avseende detaljplan för bostäder inom del av
Rished 7:1
Sektor samhällsbyggnad föreslår att kommunen tecknar ett exploateringsavtal med Ahlafors
Industrihotell AB. Avtalet innebär att genomförandefrågor som hanteras i detaljplan för
bostäder inom del av Rished 7:1 säkerställs genom avtal. Marken inom planområdet ägs till
största delen av Ahlafors Industrihotell som även är exploatör för området. Avtalet innebär inga
markregleringar mellan Ale kommun och Ahlafors Industrihotell. Ahlafors Industrihotell ges
möjlighet att uppföra ca 150-200 stycken bostäder inom planområdet. Exploateringsavtalet
reglerar ansvar för utbyggnad av allmän plats, samt allmänna-, gemensamma- och enskilda
anläggningar. Avtalet hanterar även fördelning av kostnader för planens genomförande.
Huvudmannaskapet inom detaljplanen är enskilt och de vägar som tillkommer inom
planområdet är tänkta att efter anläggande övertas av Nol ga:15 som förvaltas av Nol-Alafors
vägförening. Nya gator ska anläggas inom planområdet och Rishedsvägen som är befintlig ska
delvis byggas om för att uppnå en trafiksäker standard. Även en kortare sträcka vid
Randåsvägen, belägen utanför planområdet, ska byggas ut. Ale kommun övertar ägande och
drift för gatubelysning efter anläggande. Vatten- och spillvatten ska anslutas till det kommunala
vatten och spillvattennätet. Ale kommun avser att överta ledningar för vatten- och spillvatten
inom planområdet när dessa är fullt utbyggda. Dagvattennätet inom planområdet ska vara
enskilt och hanteras av en eller flera gemensamhetsanläggningar, vägdagvatten får dock ledas
till närliggande kommunalt dagvattennät.
Avtalet reglerar vidare att tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att gälla, att Ale kommuns
samhällsbyggnadsnämnd ska underteckna sådana tilläggsavtal för Ale kommun samt
samhällsbyggnadsnämnden ska lämna medgivande innan avtalet överlåts på annan part.

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat
exploateringsavtal som tecknas med Ahlafors Industrihotell AB avseende genomförande av
detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1.

Lars Lindström

Sandra Vokstrup

Mark- och exploateringschef

Exploateringsingenjör

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-14 .
Översiktskarta över berört område, för orientering, 2020-12-08.
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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Exploateringsavtal för detaljplan inom Rished 7:1, 2020-12-08.
Bilaga 1 - plankarta, antagandehandling, 2020-12-08.
Bilaga 2 - biotopskyddsdispens, 2020-12-08.
Bilaga 3 - karta med illusterade ytor, 2020-12-08.
Bilaga 4 - trafikförslag Rished 7:1, översikt, daterad 2020-11-26, 2020-12-08.

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Mark- och exploateringsenheten
Delges
För kännedom
Ahlafors Industrihotell AB, Box 3040, 449 14 Alafors
Planenheten, Ale kommun
Ekonomichef, Ale kommun
Planchef, Ale kommun
Verksamhetschef Teknik, Ale kommun
VA-chef, Ale kommun

Bakgrund
Initiativtagare till planarbetet är Svenska Stenhus genom bolaget Ahlafors Industrihotell AB
som äger fastigheten Rished 7:1, vilken som utgör största delen av planområdet.
Exploateringsavtalet tecknas mellan Ale kommun och Ahlafors Industrihotell AB, org.nr
556483-2151, nedan kallad exploatören. Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-11, efter en
förfrågan från markägarna, åt miljö- och byggnämnden (numera samhällsbyggnadsnämnden)
att påbörja detaljplaneläggning av området som är beläget i Alafors, på västra sidan av
Sjövallavägen, längs med infarten till Rishedsvägen. Detaljplanens syfte är att skapa
möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska
förutsättningar och omgivande bebyggelse. Målet med den tillkommande bebyggelsen är att
stödja Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig service. Detaljplanen säkerställer
även gång- och cykelvägen i nord-sydlig riktning. Detaljplanen ger exploatören byggrätt för ca
150-200 stycken bostäder som ska upplåtas både som flerfamiljshus och som fristående och
sammanbyggda enbostadshus.
Detta avtal reglerar bland annat upplåtelse och fastighetsreglering av mark, ansvar för
utbyggnad av allmän plats, allmänna, gemensamma och enskilda anläggningar samt fördelning
av kostnader för planens genomförande. Exploatören tar genom tecknande av detta avtal på sig
att genomföra och bekosta åtgärder inom allmän plats och kvartersmark så som anläggande av
gator, gångvägar, dagvattenhantering för vägvatten med mera.
Huvudmannaskapet inom detaljplanen är enskilt och de vägar som tillkommer inom
planområdet är tänkta att efter anläggande övertas av Nol ga:15 som förvaltas av Nol-Alafors
vägförening. I avtalet redogörs för att exploatören ska upplåta utrymme för anläggningar som
ska övertas av Nol ga:15, detta sker via en separat förrättning som bekostas av exploatören. Nya
gator ska anläggas inom planområdet och Rishedsvägen som är befintlig ska delvis byggas om
för att uppnå en trafiksäker standard vilket innefattar uppförande av en gångväg längs med den
del av Rishedsvägen som är belägen inom planområdet. Även en del av Randåsvägen som är
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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belägen utanför planområdet kommer att behöva byggas ut för att möjliggöra rundkörning för
bland annat renhållningen. Båda dessa åtgärder är hänförliga till detaljplanens byggnation och
ska därför enligt exploateringsavtalet utföras av exploatören.
Exploatören och Nol-Alafors vägförening för en separat dialog kring ansvarsfördelning dem
emellan för åtgärder på befintliga anläggningar förvaltade av Nol ga:15. Eventuella
överenskommelser dem emellan som kommer ur denna dialog kan påverka i
exploateringsavtalet angiven ansvarsfördelning avseende anläggningar som förvaltas/ ska
förvaltas av Nol-Alafors vägförening.
Exploatören ska upplåta ledningsrätt för de vatten- och spillvattenledningar som när
anläggningen är fullt utbyggd planeras att övertas av Ale kommun som VA-huvudman för
framtida ägande och drift. Servitutsrätt ska upplåtas för den gatubelysning som ska uppföras
längs med gatorna inom planområdet och som efter utförande ska övertas av Ale kommun för
framtida ägande och drift.
Inom området ska en dagvattendamm uppföras för att omhänderta dagvatten från hela eller
delar av planområdet. Hantering av dagvatten som rinner till, genom och från planområdet
hanteras i detta avtal genom att reglera ansvarsförhållanden och kommande rättigheter som
behöver tillskapas för att säkra anläggningarnas framtida drift.
I exploateringsavtalet framgår att exploatören ska ansvara för och bekosta för exploateringen
nödvändiga fastighetsregleringar, bildande av gemensamhetsanläggningar och liknande. Flera
gemensamhetsanläggningar är tänkta inom planområdet, bland annat för omhändertagande av
dagvatten från kvartersmark och naturmark, sophantering och lekplats.
Avtalet reglerar vidare att tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att gälla samt att Ale
kommuns samhällsbyggnadsnämnd ska underteckna sådana tilläggsavtal för Ale kommun.
Överlåtelse av detta avtal får inte göras utan samhällsbyggnadsnämndens skriftliga
medgivande.

Samråd/samverkan
Samråd har skett mellan planenheten, infrastrukturenheten, VA-enheten, miljöenheten samt
andra berörda enheter under arbetet med detaljplanen och framtagandet av aktuella avtal.
Möten har skett med Nol-Alafors vägförening för att informera om detaljplanens innehåll och
dess konsekvenser på vägföreningens anläggningar och ansvarsområden. Villkoren i
exploateringsavtalet har diskuterats och godkänts av Ahlafors Industrihotell som exploatör.

Remissyttrande
Behov av remisser föreligger inte.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Exploatören bekostar planarbete och genomförande av detaljplanen för området, både för
åtgärder inom kvartersmark och allmän plats. Ale kommun får intäkter med anledning av
genomförande av detaljplanen, detta i form av anslutningsavgift till det kommunala vatten- och
spillvattennätet. Ale kommun får även kostnader för framtida drift och underhåll av vatten- och
spillvattensystemet samt gatubelysning inom området, som efter genomförande och godkända
slutbesiktningar övertas av Ale kommun. Dessa löpande kostnader drabbar verksamhet teknik.
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Barnperspektivet
För att öka trafiksäkerheten för skolbarn och övriga gående och cyklister som rör sig i område
planeras gångvägar längs med gatorna inom planområdet. För den befintliga gång- och
cykelvägen längs med Sjövallavägen planeras även anpassade överfarter där gång- och
cykelvägen korsas av de två lokalgatorna från planområdet.
En gemensam lekplats som byggs av exploatören och sedan ägs och driftas av en
gemensamhetsanläggning planeras inom planområdet.

Miljöperspektivet
Parterna är överens om att särskilt beakta miljö-, energi- och gestaltningsfrågor. Området ska
bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god energihushållning.
Levande sjöar och vattendrag: Exploateringsavtalet reglerar dagvattenhantering från området,
där det säkerställs att hänsyn tas till Ale kommuns dagvattenhandbok och att dagvattendammen
som planeras i området förses med en reningsfunktion. Detta för att inte dagvatten från
planområdet ska belasta omgivande mark och vattendrag negativt.
God bebyggd miljö/Rikt växt och djurliv: Exploateringsavtalet kompletterar detaljplanekartan
genom att förtydliga att skyddsvärden i form av dike, stenmur, ekar och svalltorn inom
planområdet ska bevaras alternativt kompenseras där påverkan på befintliga värden måste ske.
Kulturvärdet i form av svalltorn inom planområdet har fått en skyddsbestämmelse i
detaljplanen. I exploateringsavtalet avtalas möjligheten bort för exploatören att ställa
ersättningskrav på kommunen för de merkostnader som en skyddsbestämmelse i detaljplan kan
innebära.

Funktionshinderperspektivet
Området ska utformas med god tillgänglighet i enlighet med gällande lagar och regler. Personer
med olika funktionsvariationer ska lätt kunna orientera sig samt enkelt, självständigt och utan
fara ta sig fram till och inom området. Markbeläggning, belysning, väghållning och skyltning
ska underlätta framkomligheten.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Området är utpekat som område med pågående planering för bostäder i Ale ÖP07 och finns
med i Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2020-2024.

Ärendets kommunikationsbehov
Inget kommunikationsbehov föreligger.

Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalet för genomförande av detaljplan för bostäder
inom del av Rished 7:1 godkänns. Utbyggnaden ligger i linje med kommunens ambition att
förtäta befintliga samhällen och att bygga där infrastruktur finns utbyggt sedan tidigare.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-21

SBN § 16

Dnr SBN-MEX.2020.39

Exploateringsavtal, detaljplan för bostäder inom del
av Rished 7:1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna upprättat exploateringsavtal som tecknas med Ahlafors Industrihotell
AB avseende genomförande av detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1.

Sammanfattning
Sektor samhällsbyggnad föreslår att kommunen tecknar ett exploateringsavtal
med Ahlafors Industrihotell AB. Avtalet innebär att genomförandefrågor som
hanteras i detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 säkerställs genom
avtal. Marken inom planområdet ägs till största delen av Ahlafors
Industrihotell som även är exploatör för området. Avtalet innebär inga
markregleringar mellan Ale kommun och Ahlafors Industrihotell. Ahlafors
Industrihotell ges möjlighet att uppföra ca 150-200 stycken bostäder inom
planområdet. Exploateringsavtalet reglerar ansvar för utbyggnad av allmän
plats, samt allmänna-, gemensamma- och enskilda anläggningar. Avtalet
hanterar även fördelning av kostnader för planens genomförande.
Huvudmannaskapet inom detaljplanen är enskilt och de vägar som tillkommer
inom planområdet är tänkta att efter anläggande övertas av Nol ga:15 som
förvaltas av Nol-Alafors vägförening. Nya gator ska anläggas inom
planområdet och Rishedsvägen som är befintlig ska delvis byggas om för att
uppnå en trafiksäker standard. Även en kortare sträcka vid Randåsvägen,
belägen utanför planområdet, ska byggas ut. Ale kommun övertar ägande och
drift för gatubelysning efter anläggande. Vatten- och spillvatten ska anslutas till
det kommunala vatten och spillvattennätet. Ale kommun avser att överta
ledningar för vatten- och spillvatten inom planområdet när dessa är fullt
utbyggda. Dagvattennätet inom planområdet ska vara enskilt och hanteras av
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en eller flera gemensamhetsanläggningar, vägdagvatten får dock ledas till
närliggande kommunalt dagvattennät.
Avtalet reglerar vidare att tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att gälla,
att Ale kommuns samhällsbyggnadsnämnd ska underteckna sådana
tilläggsavtal för Ale kommun samt samhällsbyggnadsnämnden ska lämna
medgivande innan avtalet överlåts på annan part.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-14
Kartbilaga för orientering, för TU, 2020-12-08
Exploateringsavtal, för detaljplan inom Rished 7:1, 2020-12-08
Bilaga 1 - plankarta, antagandehandling, 2020-12-08
Bilaga 2 - Biotopskyddsdispens, 2020-12-08
Bilaga 3 - karta med illusterade ytor, 2020-12-08
Bilaga 4, Trafikförslag Rished 7-1, översikt, daterad 2020-11-26, 2020-12-08
Yrkande
Johan Nordin (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
För kännedom

Mark- och exploateringsenheten
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KS § 54

Dnr KS.2021.63

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan
för bostäder inom del av Rished 7:1.
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny
bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och
omgivande bebyggelse. Målet med den tillkommande bebyggelsen är att stödja
Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig service. Planen
säkerställer även gång- och cykelvägen i nord-sydlig riktning.
Planområdet är utpekat i ÖP 07 och i bostadsförsörjningsprogrammet.
Planärendet startades, med framtagande av program, 2000-04-11 § 87 och en
utställning 2 genomfördes 12 juni – 10 augusti 2020. Inkomna yttranden har
sammanfattats och kommenterats i ett utställningsutlåtande. I aktuell handling
har förtydliganden och justeringar gjorts, med utgångspunkt i inkomna
yttranden.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken.
Frågor om hälsa och säkerhet har, liksom miljö- och naturhänsyn utretts i
planen. Inför antagande har en fördjupad artinventering av hasselmus och ett
trafikförslag för Rishedsvägen tagits fram. Mindre justeringar i allmän plats
gata har gjorts för att möjliggöra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Rishedsvägen. Exploateringen är storskalig jämfört med kringliggande
bebyggelse. Men påverkan på omgivning har bedömts som acceptabel.
Påverkan på det närliggande riksintresset för naturvård, bedöms bli liten.
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Det
bedöms möjligt att ta området i anspråk då utbyggnadsmöjligheterna i Alafors
är starkt begränsade och utveckling av befintliga orter får anses vara ett
väsentligt samhällsintresse. Samhällsbyggnad har i beslut 2020-01-21 § 15
föreslagit kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-21 § 15
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-12-08
Fastighetsförteckning 2020-06-04 - utställning 2
Genomförandebeskrivning 2020-12-08
Hasselmus och kompensationsåtgärder
Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Illustrationskarta 2020-06-04 - utställningshandling 2
Samrådsredogörelse 2015-03-02 - utställning
Trafikförslag Rished 7:1
Utställningsutlåtande 2 2020-12-08
Utställningsutlåtande - utställning 2, 2020-06-04
Planbeskrivning 2020-12-08
Plankarta 2020-12-08
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2021.63
Datum: 2021-03-10
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för bostäder
inom del av Rished 7:1.
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska
anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande bebyggelse. Målet med den
tillkommande bebyggelsen är att stödja Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig
service. Planen säkerställer även gång- och cykelvägen i nord-sydlig riktning.
Planområdet är utpekat i ÖP 07 och i bostadsförsörjningsprogrammet. Planärendet startades,
med framtagande av program, 2000-04-11 § 87 och en utställning 2 genomfördes 12 juni – 10
augusti 2020. Inkomna yttranden har sammanfattats och kommenterats i ett
utställningsutlåtande. I aktuell handling har förtydliganden och justeringar gjorts, med
utgångspunkt i inkomna yttranden.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken. Frågor om hälsa och säkerhet har,
liksom miljö- och naturhänsyn utretts i planen. Inför antagande har en fördjupad
artinventering av hasselmus och ett trafikförslag för Rishedsvägen tagits fram. Mindre
justeringar i allmän plats gata har gjorts för att möjliggöra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Rishedsvägen. Exploateringen är storskalig jämfört med kringliggande bebyggelse. Men
påverkan på omgivning har bedömts som acceptabel. Påverkan på det närliggande
riksintresset för naturvård, bedöms bli liten. Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i
anspråk för bebyggelse. Det bedöms möjligt att ta området i anspråk då
utbyggnadsmöjligheterna i Alafors är starkt begränsade och utveckling av befintliga orter får
anses vara ett väsentligt samhällsintresse. Samhällsbyggnad har i beslut 2020-01-21 § 15
föreslagit kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-21 § 15
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-12-08
Fastighetsförteckning 2020-06-04 - utställning 2
Genomförandebeskrivning 2020-12-08
Hasselmus och kompensationsåtgärder
Illustrationskarta 2020-06-04 - utställningshandling 2
Samrådsredogörelse 2015-03-02 - utställning
Trafikförslag Rished 7:1
Utställningsutlåtande 2 2020-12-08
Utställningsutlåtande - utställning 2, 2020-06-04
Planbeskrivning 2020-12-08
Plankarta 2020-12-08
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-11 §87, efter en förfrågan från markägarna, åt miljö- och
byggnämnden (numera samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja detaljplaneläggning av
området som inleddes med upprättandet av ett program. Programmet godkändes av
kommunstyrelsen 2001. Samråd har ägt rum under tiden 24 januari–17 februari 2014. Efter
samråd utökades planområdet. Planen var utställd mellan 21 april och 15 maj år 2015. Efter
utställningen har förändringar gjorts i planförslaget, bland annat så har planområdet återigen
minskats till att mer motsvara samrådsförslaget i enlighet med inriktningsbeslut från 2018-1108 §136 och planen har därför ställts ut på en ny utställning 12 juni – 10 augusti 2020. Inför
antagande har en fördjupad artinventering av hasselmus och ett trafikförslag för Rishedsvägen
tagits fram. Vissa justeringar av planförslaget har gjorts i enlighet med inkomna yttranden.

Ekonomisk bedömning
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Invånarperspektiv
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Remissyttrande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Beslutets genomförande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning och hänvisar i övrigt till
tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-21

SBN § 15

Dnr PLAN.2011.76

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 godkännande för antagande
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utställningsutlåtande från
utställning 2.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 antas.

Sammanfattning
Planområdet är utpekat i ÖP 07 och bostadsförsörjningsprogrammet.
Planärendet startades, med framtagande av program, 2000-04-11 § 87 och en
utställning 2 genomfördes 12 juni – 10 augusti 2020. Inkomna yttranden har
sammanfattats och kommenterats i ett utställningsutlåtande. I aktuell handling
har förtydliganden och justeringar gjorts, med utgångspunkt i inkomna
yttranden.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken.
Frågor om hälsa och säkerhet har, liksom miljö- och naturhänsyn utretts i
planen. Inför antagande har en fördjupad artinventering av hasselmus och ett
trafikförslag för Rishedsvägen tagits fram. Mindre justeringar i allmän plats
gata har gjorts för att möjliggöra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Rishedsvägen. Exploateringen är storskalig jämfört med kringliggande
bebyggelse. Men påverkan på omgivning har bedömts som acceptabel.
Påverkan på det närliggande riksintresset för naturvård, bedöms bli liten.
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Det
bedöms möjligt att ta området i anspråk då utbyggnadsmöjligheterna i Alafors
är starkt begränsade och utveckling av befintliga orter får anses vara ett
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-21

väsentligt samhällsintresse. Samhällsbyggnad bedömer att det är lämpligt att
godkänna planen för antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-08
Plankarta_201208.pdf, 2020-12-08
Planbeskrivning_20-12-08.pdf, 2020-12-08
Genomförandebeskrivning_20-12-08.pdf, 2020-12-08
Utställningsutlåtande_2_20-12-08.pdf, 2020-12-08
Illustrationskarta 2020-06-04 - utställningshandling 2, 2020-06-12
Utställningsutlåtande200604, 2020-05-12
Samrådsredogörelse 150302 - utställning, 2015-03-02
Trafikförslag_Rished7_1.pdf, 2020-12-08
Hasselmus och kompensationsåtgärder.pdf, 2020-12-08
Fastighetsförteckning 2020-06-04 - utställning 2, 2020-06-04
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Planadministratör

Justerandes sign.
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Hovås Mätkonsult AB

Projekt nr 1440202154

FASTIGHETSFÖRTECKNING
Fastighetsförteckning till ”detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1”
i Ale kommun, Västra Götalands län.
Fastigheter inom planområdet
Fastighet

Lagfaren ägare

Andel

Malje 1:93

Ale kommun
449 80 Alafors

1/1

Rished 7:1

Ahlafors Industrihotell AB
Box 3040
449 14 Alafors

1/1

Fastigheter utanför planområdet
Fastighet

Lagfaren ägare

Andel

Malje 1:125

Aktiebolaget Alebyggen
Box 104
449 22 Nödinge

1/1

Rished 1:7

Korteniemi Tarja Orvokki
Korteniemi Markku Juhani
Smedjebacken 1
449 50 Alafors

½
½

Rished 1:10

Persson Andreas Karl Uno
Persson Sandra Therese Nyberg
Sjövallavägen 112
449 50 Alafors

½
½

Rished 2:26

Östberg José Lorens
Rishedsvägen 28
449 50 Alafors

1/1

Rished 2:64

Anttila Toivo Kalevi
Anttila Britt Eivor
Randåsvägen 3
449 50 Alafors

½
½

Rished 2:68

Olofsson Ronny Ingemar
Olofsson Monika Gudrun Kristina
Randåsvägen 4
449 50 Alafors

½
½
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Fastighet

Lagfaren ägare

Andel

Rished 2:72

Rundström Kerstin Margareta
Randåsvägen 2
449 50 Alafors

1/1

Rished 2:75

Johansson Pär Erik
Johansson Ellinor
Randåsvägen 1
449 50 Alafors

½
½

Rished 2:78

Fryxelius Per Abram
Fryxelius Rebecka Panchali
Rishedsvägen 21
449 50 Alafors

½
½

Rished 2:79

Olsson Emris Reidar
Rishedsvägen 35 B
449 50 Alafors

1/3

Wadström Chätrin Undine
Rishedsvägen 33 B
449 50 Alafors

1/3

Lindgren Manja Anette
Rishedsvägen 35 A
449 50 Alafors

1/3

Rished 2:82

Costa Sten Walther Manuel
Costa Sandra Henrietta
Rishedsvägen 20
449 50 Alafors

½
½

Rished 2:83

Ahlafors Industrihotell AB
Box 3040
449 14 Alafors

1/1

Rished 2:89

Ädel Jan-Olov Conny Markus
Rishedsvägen 26
449 50 Alafors

1/1

Rished 2:98

Olsson, Jonas Klas-Håkan
Larsson, Karin Anita
Rishedsvägen 21 A
449 50 Alafors

½
½
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Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar inom planområdet
Samfällighet – Rished S:1 med ändamål vägar.
Delägande Fastigheter

Lagfaren ägare

Rished 2:2

Karlsson Karl Martin
Rished 115
449 50 Alafors

1/1

Rished 2:4

Birgersson Gerd Ingela M
Rished Mellangård 145
449 50 Alafors

1/1

Rished 2:10

Ivarsson Kjell Henning
Ivarsson Maria Carmen Antonia
Randåsvägen 15
449 50 Alafors

½
½

Rished 2:11

Andreasson Helge Göran Crister
Lunnavägen 28
449 50 Alafors

1/1

Rished 2:79

Se ovan under fastigheter utanför planområdet

Rished 3:3

Birgersson Gerd Ingela M
Rished Mellangård 145
449 50 Alafors

1/1

Rished 3:4

Gustafsson Anders Göran
Rished 140
449 50 Alafors

1/1

Rished 3:5

Ullisch Christoph Otto
Schiffbrücke 3
D-24340 Eckenförde
Tyskland

1/1

Rished 4:2

Gustafsson Anders Göran
Rished 140
449 50 Alafors

1/1

Rished 8:1

Borged Olof Svante
Box 96
429 22 Kullavik

1/1
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Delägande Fastigheter

Lagfaren ägare

Rished 9:1

Andersson Gustav Arne Erling
Rished Östergård 155 Lgh 1010
449 50 Alafors

Rished 7:1

Se ovan under fastigheter inom planområdet

1/1

Samfällighet – Rished S:7 med ändamål dike.
Delägande Fastigheter

Lagfaren ägare

Rished 2:79

Se ovan under fastigheter utanför planområdet.

Rished 7:1

Se ovan under fastigheter inom planområdet.

Gemensamhetsanläggning

Ingående fastigheter

Ändamål

Akt

Nol ga:15

Se nedan

Vägförening

1440-330 m.fl.

Delägande fastigheter i Nol ga:15
Alla fastigheter inom och utom planområdet är delägande i gemensamhetsanläggningen
och ytterligare ca 900 fastigheter.
Kontaktuppgifter vägförening:
ordförande Hans Hellman
Nol-Alafors vägförening
449 80 Alafors

Servitut och rättigheter inom planområdet
Rished 7:1
Ändamål

Rättsförhållande

Rättighetstyp

Akt beteckning

Väg

Last

Officialservitut

1440-1150.3

Förmån till: Rished 2:78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rished 7:1
Ändamål

Rättsförhållande

Rättighetstyp

Akt beteckning

Väg och VA

Last

Officialservitut

15-STA-1647.1

Förmån till: Rished 2:78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rished 7:1
Ändamål

Rättsförhållande

Rättighetstyp

Akt beteckning

Väg och VA

Last

Officialservitut

15-STA-1870.1

Förmån till: Rished 2:83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rished 7:1
Ändamål
Rättsförhållande
Rättighetstyp
Akt beteckning
VA ledningar

Last

Officialservitut

1521-307.1

Förmån till: Rished 2:89
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rished 7:1
Ändamål
Rättsförhållande
Rättighetstyp
Akt beteckning
Dagvattenledning

Förmån

Avtalsservitut

D201500206507:1,1

Belastar: Okänt
(Alla fastigheter som angränsar till planområdet har förmån i detta avtalsservitut)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rished 7:1
Ändamål

Rättsförhållande

Rättighetstyp

Akt beteckning

Ledning

Last

Avtalsservitut

15-IM1-81/3618.1

Förmån till: Okänt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fornlämningar
Länsstyrelsens informationskarta visar inga fornlämning inom planområdet.

Övrigt
I fastighetsregistret kan redovisning av rättigheter vara ofullständig.
Eventuella avtal för rättigheter och servitut kan finnas som inte är inskrivna.
Uppgifter är hämtade från lantmäteriets fastighetsregister 2020-05-28.
Avtalsservituten har beställts hos Landsarkivet.
(för närvarande har dom 10 veckors handläggningstid)
Forshaga 2020-06-04.

Filippa Christiansen
kontorschef/Värmland
Hovås Mätkonsult AB
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Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1
Ale kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING
Normalt planförfarande (PBL 1987:10)

2020-06-04, reviderad 2020-12-08

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen belyser frågorna när, hur och genom vem plangenomförandet
ska ske. I beskrivningen redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Den anger de medel som behövs för att genomföra planen.
Beskrivningen har ingen juridisk rättsverkan. Detaljplanens juridiskt bindande bestämmelser
framgår av plankarta och planbestämmelser vilka är juridiska dokument. Denna beskrivning
redovisar ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av planförslaget.

Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska
anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande bebyggelse. Målet med den
tillkommande bebyggelsen är att stödja Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig
service. Planen säkerställer även gång- och cykelvägen i nord-sydlig riktning.

Planens huvuddrag
Planen möjliggör för cirka 150-200 nya bostäder i lägenheter och småhus. I östra delen av
planområdet föreslås en tät flerbostadshusbebyggelse i två till fyra våningar med möjlighet till
gemensamma gårdar, källsortering och parkering. Bebyggelsen kan anpassas till terrängen
med souterrängplan. I västra delen anpassas exploateringen till omgivande villabebyggelse
avseende skala och karaktär. Där möjliggör planen för friliggande hus, villor, parhus och/eller
radhus. Ny angöringsgata till området föreslås anslutas till Rishedsvägen respektive
Sjövallavägen och planläggs som gata. Längs Sjövallavägen säkerställs plats för befintlig
gång- och cykelväg.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt 5 kap 20 § Plan- och bygglagen
(1987:10).
För detaljplanen gäller följande ungefärliga tidplan:
2015 kvartal 2 – Utställning
2020 kvartal 2 – Utställning 2
2021 kvartal 1 – Beslut om antagande i Kommunfullmäktige
Detaljplanen vinner laga kraft under kvartal 1 2021 om inget oförutsett inträffar och ingen
överklagar planen.

Genomförandetid
Genomförandetiden är bestämd till 10 år från det datum planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Markägoförhållanden
Planområdet ligger till större delen på fastigheten Rished 7:1 som ägs av exploatören,
Ahlafors Industrihotell AB. Planområdet berör även ett mindre område av den kommunala
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fastigheten Målje 1:93 längs med Sjövallavägen. Längs med Rishedsvägen berörs ett område
av Rished S:1 samt Nol ga:15 som förvaltas av Nol-Alafors vägförening. Ett område av
Rished S:7 som utgörs av dike berörs också av detaljplanen. Fastighetsägare och
rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Huvudmannaskap
I detaljplanen anges vad som är allmän platsmark respektive kvartersmark. Allmän platsmark
i detaljplanen är utlagd för lokalgata samt gång- och cykelbana.
Enskilt huvudmannaskap gäller för allmän platsmark inom planområdet, d.v.s. mark markerad
med GATA och GÅNG i plankartan. Allmän platsmark kommer att införlivas i Nol ga:15,
förvaltad av Nol-Alafors vägförening, som står för framtida drift och underhåll. Nol-Alafors
vägförening förvaltar redan idag stora delar av Alafors vägnät, bland annat till planområdet
angränsande gator.
Mellan statlig väg, Alingsåsvägen, och planområdet går Sjövallavägen, där det idag är enskilt
huvudmannaskap, Nol-Alafors vägförening står för drift och underhåll. Befintlig gata,
Rishedsvägen, samt tillkommande lokalgator i detaljplanen får även fortsatt enskilt huvudmannaskap. Detta för att få en enhetlig förvaltning med intilliggande vägar som har enskilt
huvudmannaskap sedan tidigare.

Avtal
Ett plankostnadsavtal är tecknat mellan Ale kommun och exploatören som reglerar
kostnaderna för framtagandet av detaljplan för området.
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Ale kommun och exploatören innan antagande av
detaljplanen. Exploateringsavtalet reglerar bland annat kostnads- och genomförandeansvar för
åtgärder som krävs med anledning av exploateringen. Detta omfattar åtgärder både inom
allmän platsmark och kvartersmark. Avtalet behandlar även vilka riktlinjer exploatören ska
följa vid genomförande av åtgärder och hur åtgärder ska samrådas med kommunen. Även
ansvar för att ansöka om och bekosta erforderliga gemensamhetsanläggningar och eventuella
avstyckningar och fastighetsregleringar regleras i exploateringsavtal.
En va-anmälan ska inkomma från exploatören till Ale kommuns va-enhet inför anslutning till
det kommunala va-systemet. För reglering av vägdagvatten som leds till det kommunala
dagvattennätet ska ett avtal tecknas mellan exploatören och Ale kommuns va-enhet inför
anslutning. Detta avtal bör överlåtas till Nol ga:15 i samband med att de övertar
väganläggningarna.
Avtal med respektive ledningsägare för utbyggnad och omläggning av övriga ledningar till
och inom planområdet hanteras mellan exploatör och respektive ledningsägare.
Ett separat avtal bör tecknas mellan Nol-Alafors vägförening och exploatören angående
reglering av Nol ga:15s utbredningsområde, åtgärder som utförs på befintliga vägar inom vägföreningen samt anslutning av nya bostäder med erhållande av andelstal i
gemensamhetsanläggningen.
Avtal om fastighetsreglering bör tecknas med delägare i Rished S:7 inför ansökan om
lantmäteriförrättning för överföring av del av Rished S:7 till Rished 7:1 eller nybildad
fastighet. Exploatören ansvarar för denna process.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta samtliga lantmäteriförrättningar och
övriga lantmäteriåtgärder med anledning av genomförande av denna detaljplan.

Fastighetsbildning
Planområdet består till största delen av fastigheten Rished 7:1 som även sträcker sig utanför
planområdet. Möjlighet finns att stycka av planområdet till en eller flera egna fastigheter. För
att ge handlingsfrihet i bland annat val av upplåtelseformer finns ingen planbestämmelse som
fordrar avstyckning. Istället används begreppet tomt i planbestämmelserna vilket hänvisar till
tomtplatsen runt en bostad. Tomten kan men behöver inte bilda en egen fastighet, utan kan
även ingå som en del i en större fastighet innehållande fler bostäder och tomtplatser.
Fastighetsgränser som inte är koordinatsatta och som sammanfaller med detaljplanegräns kan
ändras när lantmäteriförrättning påbörjas, en fastighetsbestämning kan då behöva göras vilket
exploatören då bekostar.

Rished S:7
Den del av Rished S:7 som ligger inom planområdet hamnar på kvartersmark och kommer
behöva fastighetsregleras till Rished 7:1 alternativt till nybildad fastighet inför genomförande
av detaljplanen. Delägande fastigheter till Rished S:7 berörs av denna förrättning. Exploatören
ansvarar för och tillser att denna fastighetsreglering genomförs. Där avsikten är att teckna
avtal om överenskommelse om fastighetsreglering med berörda delägare till Rished S:7 inför
ansökan om fastighetsreglering som sedan görs av exploatören. Berörda fastighetsägare
informeras sedan av Lantmäteriet när en sådan förrättning startas och ges möjlighet till
delaktighet i förrättningen.

Rished S:1
Rished S:1 bedöms inte påverkas av planens utformning då samfälligheten redan idag är
bebyggd med väg ägd av Nol ga:15 och förvaltad av Nol-Alafors vägförening.

Gemensamhetsanläggningar m.m.
Nol ga:15
Rishedsvägen ingår i Nol ga:15 som förvaltas av Nol-Alafors vägförening. Fastigheten Rished
7:1 har del i Nol ga:15 sedan tidigare. Genom exploatering av området kommer de gator och
gångvägar som omfattas av denna detaljplan att anläggas som allmän platsmark. Nytillkomna
gator kommer därför att behöva regleras in i Nol ga:15 som då utökas i sin utbredning.
Rishedsvägen och Randåsvägen som påverkas av exploateringen är sedan tidigare införlivade
i Nol ga:15. De nya bostäderna i området kommer samtidigt att få andel i Nol ga:15 och NolAlafors vägförening. Detta kan ske genom en omprövning hos Lantmäteriet.
För att möjliggöra underhåll av eventuell stödkonstruktion längs med Rishedsvägen kan
tillträde till stödkonstruktionen i dess nederkant behöva säkerställas. Om valet av
konstruktionslösning så kräver ska därför rättighet på kvartersmarken tillskapas till förmån för
Nol ga:15. Detta kan ske genom till exempel införlivande i ga:n eller tillskapande av servitut.

Övriga gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning med förvaltande samfällighetsförening ska tillskapas för
omhändertagande och bortledning av dagvatten inom och i anslutning till planområdet,
dagvattendammen inräknad. För att möjliggöra skötsel och underhåll av de, delvis befintliga,
diken på Rished 7:1 som ska avleda dagvatten från planområdet ner till Sköldsån bör dessa
säkras, lämpligen genom att de införlivas i berörd gemensamhetsanläggning. Tillskapad
-4-

gemensamhetsanläggning ska ansvara för den punkt där befintlig öppet dike möter och ansluts
till ga:ns dagvattensystem.
Gemensamhetsanläggning med förvaltande samfällighetsförening ska även skapas för drift
och underhåll av övriga gemensamma anläggningar inom planområdet så som till exempel
lekplats, sophantering och posthantering.
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta erforderliga förrättningar för omprövning
och tillskapande av gemensamhetsanläggningar med förvaltande samfällighetsföreningar som
krävs med anledning av detaljplanen.

Ledningsrätt
Ledningsrätt ska tillskapas för vatten- och spillvattenledningar som ska ägas och förvaltas av
Ale kommun inom planområdet.

Övriga rättigheter
För befintlig gång- och cykelväg som löper längs med Sjövallavägen finns officialservitut till
förmån för Målje 1:93.
Avtalsservitut ska tillskapas för gatubelysning med tillhörande anläggningar inom detaljplaneområdet, till förmån för av Ale kommun ägd fastighet innan Ale kommun övertar ansvaret för
anläggningen.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Till grund för utformningen av detaljplanen ligger utredningar avseende dagvatten, geoteknik,
buller, trafik, naturinventering och arkeologi.

Gator, gång och cykel
Detaljplanen möjliggör infart till det planerade området via Sjövallavägen och Rishedsvägen.
Exploatören ansvarar för utbyggnad av gator och gångvägar med tillhörande anläggningar
inom planområdet. Dessa överförs sedan till Nol-Alafors vägförening som ansvarar för
framtida drift och underhåll. Ale kommuns tekniska handbok ska ligga till grund för
projektering och utformning av gator och dess anläggningar.
Rishedsvägen som är befintlig ska delvis byggas om för att uppnå en trafiksäker standard
vilket innefattar uppförande av en gångväg längs med den del av Rishedsvägen som är
belägen inom planområdet. På den del av Rishedsvägen som löper mellan Sjövallavägen och
fastigheten Rished 2:82 ska hastighetsdämande åtgärder utföras. Väster om Rished 2:78 finns
en gångstig, åtgärder ska vidtas i anslutning till denna gångstig för att öka trafiksäkerheten för
de gående på denna stig. ”Trafikförslag Rished 7:1, daterad 2020-11-26” ska ligga till grund
för de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som genomförs längs med Rishedsvägen. Delar av de
åtgärder som krävs för att uppnå trafiksäker standard kommer behöva utföras på delar av
Rishedsvägen belägna strax utanför planområdet i nordväst och norr. Dessa åtgärder bedöms
nödvändiga för planens genomförande och ska därför genomföras av exploatören i samband
med exploatering av planområdet.
Om nivåskillnad uppstår mellan kommande gångbana längs med Rishedsvägen ska stödkonstruktion uppföras av exploatören i form av till exempel stödmur eller slänt. Denna
stödkonstruktion ska efter utförandet ses som en anläggning inom vägområdet och övertas av
Nol ga:15 för framtida drift och underhåll. Beroende på val av konstruktionslösning kan
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rättighet för Nol ga:15 att nyttja område på kvartersmark vid kommande underhållsarbeten
behöva säkerställas.
Utfartsförbud gäller för direktutfart mot Rishedsvägen för kvartersmarken belägen mellan
Rished 2:82 och 2:89.
Utbyggnad och ombyggnad av Randåsvägen ska ske längs en kortare sträcka som även berörs
i angränsande outbyggda detaljplan ”dpl 346” i söder. Inför åtgärder på Randåsvägen behöver
angränsande detaljplans planerade byggnation och åtgärder beaktas.
Gatubelysning ska anläggas längs med gatorna inom detaljplanen. Efter genomförande ska
Ale kommun överta framtida ägande, drift och skötsel av gatubelysning med tillhörande
anläggningar.

Höjdsättning
Höjdsättningen av gator och bostäder inom planområdet är viktig. Tomtmark bör generellt
höjdsättas till en högre nivå än anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av
dag- och spillvatten ska ske. Det föreslås även tillses att marken ges ordentlig lutning ut från
byggnader för att undvika stående vatten. Vid höjdsättning skall hänsyn även tas till rådande
geotekniska förhållanden. Inom planområdet planeras två underjordiska parkeringsdäck.
Höjdsättningen av infarten till p-däcken är av stor vikt för att undvika att dagvatten avrinner
in i p-däcken vid ett skyfall. Se vidare i ”Del av Rished 7:1, Dagvattenutredning till
detaljplan, 2013-10-28 rev. 2020-02-21”.

Va/dagvatten
Vatten och spillvatten
Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Planområdet skall anslutas, med en eller flera anslutningspunkter, till befintliga
kommunala vatten- och spillvattenledningar som finns längs med planområdet vid
Sjövallavägen. Utbyggnad och projektering av anläggningar och ledningar för vatten och
spillvatten genomförs och bekostas av exploatören. Efter godkänd slutbesiktning överlämnas
anläggningarna utan ersättning till Ale kommun som va-huvudman för framtida ägande, drift
och underhåll. Ale kommun avser att införliva planområdet i kommunalt verksamhetsområdet
för vatten och spillvatten (ej dagvatten) när anläggningarna övertagits av va-huvudmannen.
Tryckstegringsanläggningar kan komma att behövas för de högre flerfamiljshusen inom
området. Dessa anläggningar ska placeras inom berörda byggnader på kvartersmark och
uppföras av exploatören. Dessa anläggningar ska ägas, driftas och underhållas av fastighetsägaren.
Projektering och utbyggnad av va-anläggningar ska ske i samråd med Ale kommuns va-enhet
och i enlighet med teknisk handbok VA.

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram för området (Del av Rished 7:1, Dagvattenutredning till
detaljplan, 2013-10-28 rev. 2020-02-21) som redovisar hur dagvatten för planområdet kan
omhändertas och avledas. Ale kommuns dagvattenhandbok ska samtidigt ligga till grund för
val av åtgärder för hantering av dagvatten.
Dagvatten inom planområdet ska fördröjas. Planområdet kommer inte att införlivas i
verksamhetsområdet för dagvatten, utan vara enskild. Exploatören ansvarar för att tillse att
planområdets dagvatten omhändertas, både avseende kvartersmark och allmän plats. Det är
fastighetsägarna inom området som kommer att äga och drifta dagvattenanläggningar,
inklusive dagvattendamm, knutna till kvartersmarken samt naturmarken söder om
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planområdet. För detta skapas en eller flera gemensamhetsanläggningar. För det aktuella
planområdet planeras enbart föreslagna diken för vägdagvatten anläggas på allmän plats.
Övriga fördröjningslösningar anläggs på kvartersmark. Anläggningar för hantering av
vägdagvatten knutet till området ska ägas och driftas av vägföreningen. Vägarna i området
föreslås utformas med makadamdiken, där både fördröjning och rening sker.
En dagvattendamm planeras i området för att omhänderta och fördröja dagvatten från bland
annat flerfamiljshusen i området. En friyta runt dagvattendammen ska säkerställas så att
området kan nås för skötsel och underhåll med fordon. Dammens utlopp föreslås ledas genom
ledning till befintligt dike nordväst om dammen, över Rished 7:1, för att därefter ledas till
Sköldsån.
För småhusen föreslås fördröjningen ske inom egen tomtplats för att sedan ledas till det
gemensamma dagvattennätet, alternativet finns också att leda vattnet direkt till dammen för
fördröjning. Val av alternativ för hantering av småhusens dagvatten påverkar
dagvattendammens storlek.
Att dagvattenanläggning finns på plats är en förutsättning för att erhålla startbesked.
Avskärande diken ska anläggas på kvartersmark mot sluttningen i sydväst. Detta för att
skydda de bostäder som byggs nedanför slänten mot vatten som rinner från naturmark/berget,
samt från Randåsvägen för berörd kvartersmark, ner mot bebyggelsen. Läge och utformning
studeras vidare i projektering av byggnader och mark och redovisas i bygglov. Styckas dessa
bostäder av till egna fastigheter ska diket säkras med gemensamhetsanläggning eller servitut.
Från befintligt bostadsområde väster om planområdet leds dagvatten in i och genom planområdet. Dagvattendike och kulvert som löper i nordostlig riktning påverkas av kommande
exploatering och behöver läggas om i förändrat läge. För att säkra plats för avledning av detta
dagvatten över kvartersmark har ett u-område tillskapats i planområdets västra del.
Tillkommande gemensamhetsanläggning ska ansvara för den punkt där befintligt dike kopplas
till detaljplaneområdets dagvattenhantering.
Vägdagvatten från Sjövallavägen och intilliggande gång- och cykelväg behöver omhändertas
om befintligt dike och dess avrinning, som delvis ligger inom planområdet, påverkas av
exploateringen.

Geoteknik
Geotekniska förstärkningsåtgärder har utförts i slänten norr om planområdet ner mot
Sköldsån, genom anläggande av en barriär bestående av kalkcementpelare. Åtgärderna har
ökat säkerheten mot skred inom och i angränsning till planområdet.
Säkerheten mot skred har kontrollerats och med utförda stabilitetshöjande åtgärder bedöms
stabiliteten inom planområdet vara geotekniskt tillfredsställande för en maximal utbredd last
av 15 kPa.
För att förhindra grundvattensänkning bör vid ledningsdragning strömningsavskärande
fyllning utföras inom området. Mer om detta kan läsas i PM Geoteknik, Norconsult, 2017-0831, rev 2017-12-15.

Buller
För att klara riktvärden för buller kan anpassningar av uteplatser behöva göras. Detta ska
säkerställas i bygglovet.
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Bevarandeområden
Stenmur
Inom planområdet finns en biotopskyddad stenmur som påverkas av byggnation. Del av
stenmuren ska bevaras i sin nuvarande utformning, enligt bestämmelse i plankartan. Övriga
delar av stenmuren behöver tas bort. Biotopskyddsdispens har sökts och erhållits från
Länsstyrelsen (2020-09-30), där beslut tagits om en kompensationsåtgärd i form av
återuppförande av stenmuren på en ny plats, belägen på andra sidan Sjövallavägen mellan
Alebyggens bostadsområde och betesmarken (del av Rished 7:1). Efter utförande får den nya
stenmuren skydd i form av generellt biotopskydd. Den nya stenmuren och befintlig bevarad
stenmur inom planområdet ska ha naturkaraktär och något framtida aktivt skötselkrav finns
inte.

Dike
Inom planområdet finns biotopskyddade diken som påverkas av detaljplaneläggningen i
området. För ingrepp i de diken som påverkas har biotopskyddsdispens sökts och erhållits
från Länsstyrelsen (2020-09-30). Länsstyrelsen har tagit beslut om en kompensationsåtgärd i
form av nyuppförande av ett nytt småvatten (damm) i betesmarken på andra sidan
Sjövallavägen, ner mot Pers å, på av Länsstyrelsen anvisad plats (del av Rished 7:1). Efter
utförande får det nya småvattnet (dammen) skydd i form av generellt biotopskydd. Småvattnet
ska fungera som en naturlig damm och något särskilt framtida skötselkrav finns inte.

Svalltornet ‐ kulturvärde
Det svalltorn som är beläget i planområdets sydöstra gräns ska enligt bestämmelse i
plankartan bevaras. Byggnaden får således inte rivas.

Friyta kvartersmark ‐ Skogsdunge i sydöst
I planområdets sydöstra del ligger en skogsdunge med hasselbuskar och ett ekbestånd. För att
värna detta område har bestämmelser införts inom flera delar av området. Inom område
markerat med planbestämmelsen n3 i plankartan ska områdets naturkaraktär bevaras och
markens höjd får inte ändras. Inom område med planbestämmelse n4 gäller att träd med en
stamdiameter på 20 centimeter eller mer samt hasselbuskar över 2 meter ska bevaras och
marklov krävs för fällning.
Under byggtiden ska försiktighet vidtas för att undvika skador på träd och vegetation inom
skogsdungen, vid områden markerade med bestämmelserna n3 och n4 i plankartan. I den
ekdunge med äldre ekar, som är belägen i skogsdungens östra del, ska ingen körning med
tunga maskiner, upplag av massor, grävning och dylikt ske under byggtiden. Detta för att inte
skada trädens rötter.
Exploatören planerar att lägga död ved på en plats inom skogsdungen, detta som ett led i att
öka den biologiska mångfalden i området. Kommunen ser mycket positivt på dessa åtgärder
och ser gärna att exploatören samråder med kommunens kommunekologer inför lämpliga
platsval för den döda veden. Framtida tillkommande död ved i området får gärna lämnas orörd
eller placeras på liknande sätt och platsval kan med fördel stämmas av med
kommunekologerna.

Övriga ledningar
El
Ale El svarar för utbyggnaden av markförlagt distributionsnät för el inom området. Det
planeras inte för någon ny transformatorstation då bedömning gjorts att befintliga stationer i
planområdets närhet kan försörja området. Exploatör svarar för att kontakt tas med
elnätbolaget före exploateringsstart.
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Tele‐/Optokabel
I samband med anläggande av vägar, vatten och avlopp inom planområdet bör det förberedas
med tomrör för framtida fiberledningar till bostäderna inom området. Detta för att minimera
framtida ingrepp i gatan.

Övriga ledningar
Respektive ledningsägare inom planområdet ansvarar för och bekostar att deras ledningar
inklusive övriga anordningar säkerställs genom exempelvis ledningsrätt eller servitut.
Exploatören ansvarar för kontakt med berörda ledningsägare i området.

Kvartersmark
Exploatören ansvarar för alla åtgärder som ska utföras inom kvartersmark. Parkering ska
anordnas inom kvartersmark. Gemensamma anläggningar för avfalls- och posthantering för
bostäderna ska tillskapas inom kvartersmark. Exploatören ska även tillse att tillskapade
bostäder kan försörjas med brandvatten samt att säkra utrymningsvägar finns för bostäderna.
För erhållande av startbesked för byggnader på kvartersmark krävs att dagvattenanläggning
finns på plats.
Lekplats ska anordnas på för detta avsedd yta inom planområdet.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
För exploatören
Kostnader
Exploatören bekostar planarbete och genomförande av detaljplanen för området.
Anläggningar och åtgärder inom kvartersmark och på allmän platsmark med anledning av
detaljplanens genomförande bekostas av exploatören. Detta omfattar bland annat byggnation
av hus, gator, vatten och spillvatten, dagvattenåtgärder, markarbeten och flytt av befintliga
dagvattenanläggningar, skyddat dike samt stenmurar. Till detta kommer kostnader för
lantmäteriförrättningar så som fastighetsregleringar, omprövning och tillskapande av
gemensamhetsanläggningar och andra rättigheter. Exploatören har även sedan tidigare
genomfört och bekostat geotekniska förstärkningsåtgärder i slänten ned mot Sköldsån.

Intäkter
Exploatören får intäkter i form av byggrätter.

För kommunen
Kostnader
Kommunen får kostnader för framtida drift och underhåll av vatten- och spillvattensystemet
samt gatubelysning inom området, då detta övertagits av kommunen.

Intäkter
Kommunen får intäkter i form av anslutningsavgift till det kommunala vatten- och
spillvattensystemet.

För Nol‐Alafors vägförening
Kostnader
Nol-Alafors vägförening får efter genomförande av denna detaljplan ett större vägnät att
ansvara för. Detta innebär ökade kostnader för drift och underhåll av vägar.
-9-

Intäkter
Nol-Alafors vägförening får samtidigt fler fastigheter anslutna till vägföreningen och Nol
ga:15 vilket innebär ökade intäkter.

MEDVERKANDE
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Utställningshandling 2: Mikaela Ranweg, Karin Svensson (Plan), Jenny Wendel, Bodil
Ljungkvist (Miljö), Karin Heimdal (VA), Daniel Ledner (Renhållning), Emma Lundholm,
Gustaf Nilvall (Infra), Sandra Vokstrup (MEX). Samt trafikkonsult Christina Lundqvist
Atkins.
Sektor samhällsbyggnad, Mark- och exploateringsenheten
Alafors 2020-06-04, reviderad 2020-12-08

………………………………
Lars Lindström
Mark- och exploateringschef

………………………………
Sandra Vokstrup
Exploateringsingenjör

- 10 -

Underlagsrapport till Naturvärdesinventering inom detaljplaneområdet Rished 7:1 i Alafors

Hasselmusinventering och kompensationsåtgärder
Ale kommun

Titel: Hasselmusinventering och kompensationsåtgärder
Version: 1
Datum: 2020-09-14
Uppdragsgivare: Ale kommun
Uppdragsnummer: 2048-01
Dokumentnamn: 2048-01_Hasselmus och kompensationsåtgärder_Rished_Alafors_1
Bilaga genomförd av: Sofia Berg och Dennis Jonasson
Bilder: EnviroPlanning

Innehållsförteckning
1
Inledning ...................................................................................................... 1
1.1
Fakta om hasselmusens livsmiljö ................................................................. 2
1.2
Lagstiftning hasselmus ................................................................................. 2
2
Metod .......................................................................................................... 3
2.1
Hasselmusinventering .................................................................................. 3
3
Resultat ........................................................................................................ 4
3.1
Inventering av hasselmus ............................................................................ 4
3.1.1 Kompensationsytor för hasselmus .............................................................. 5
3.2
Kompensation generella biotopskydd ......................................................... 6
3.2.1 Kompensation av öppna diken .................................................................... 6
Kompensation av stenmur ........................................................................................ 7
Referenser ................................................................................................................. 9

1 Inledning
Ale kommun har i samband med planering av detaljplaneområdet för fastigheten Rished 7:1 genomfört en naturvärdesinventering inom området (figur 1,
Berg & Gudmundsson 2020).
EnviroPlanning AB har fått ett kompletterande uppdrag av Ale kommun att
även utreda huruvida området fungerar som livsmiljö åt hasselmus samt föreslå ytor för kompensationsåtgärder för hasselmus.
Resultatet presenteras i detta PM som utgör en underlagsrapport till huvudrapporten (Berg & Gudmundsson 2020).
Utöver hasselmusinventering redovisas även rekommendationer kring kompensation för öppna diken och en stenmur som omfattas av det generella biotopskyddet.

Figur 1. Inventeringsområdet för naturvärdesinventering vid Rished 7:1.
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1.1 Fakta om hasselmusens livsmiljö
(Följande avsnitt är hämtad från Artfakta, SLU 2020)
Hasselmus är knuten till rika lövbiotoper med många olika arter av bär- och
fruktbärande buskar och träd. Den förekommer ofta i miljöer med ett rikligt
buskskikt, bryn och kantzoner, naturbetesmarker, täta ungskogar och igenväxningsmarker. Den har även påträffats i häckar, strandzoner vid sjöar och
vattendrag, lövkärr, myrkanter, bäckraviner, bergbranter och buskrika
hällmarker och inte minst i lövrika kraftledningsgator. Eftersom hasselmusen
ofta lever i miljöer under igenväxning är biotoperna sällan lämpliga i mer än
några år, sen måste hasselmössen leta upp en ny boplats. En bra hasselmusbiotop har:
-

Tätt snår- och buskskikt

-

Varmt solläge

-

Tillgång till bär, till exempel hallon

-

Viltbetade täta bobuskar

Hasselmus väljer mycket varierande föda, till övervägande delen vegetabilisk,
som knoppar, skott, bär, frukter, ekollon och nötter. Den är beroende av energirik föda för att kunna klara den långa vinterdvalan, som kan vara från oktober till april–maj.
Populationstätheten kan uppgå till närmare sju djur per hektar i bra biotoper.

1.2 Lagstiftning hasselmus
Hasselmus finns upptagen i EU:s Art- och habitatdirektivet bilaga 4 och är i
Artskyddsförordningen upptagen som en strikt skyddad art, bilaga 1. Det är
förbjudet att avsiktligt fånga eller döda hasselmöss, avsiktligt störa djuren,
särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Man får inte heller skada eller förstöra djurens fortplantningsområden
eller viloplatser, även om det sker oavsiktligt.
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2 Metod
2.1 Hasselmusinventering
Områden som kan utgöra möjliga lokaler för hasselmus identifieras och inventeras vid ett besök i september. Det är framför allt sommarbon som eftersöks
inom dessa områden.
Sommarbon byggs i buskar, holkar eller trädhål, där busk- och markvegetationen är riklig, ytterst sällan i fristående buskar eller träd och vanligen på nivåer mellan 0,5–5 m över marken (figur 2). De runda eller ovala sommarbona
är ofta byggda av gräs, löv eller klena kvistar och har en diameter på 9–16 cm.
Sommarbon byggs från juni och framåt. Efter fortplantningstiden bygger hanar bon som är mellan 7–9 cm och ungarna bygger mindre bon som är 5–8 cm
i diameter.
Ett hoprasat hasselmusbo kan påminna om ett fågelbo. Man skiljer på dessa
bl.a. genom att känna på boet. Hasselmusboet är mycket mjukt, till skillnad
från fågelboet som upplevs mer stickigt. Detta beror på att hasselmusen
främst använder gräsbladet, medan fåglar ofta använder själva grässtrået och
kvistar (Artfakta 2020).
Vid förekomst av bon noteras fynden via appen Collector och ArcGIS online.
Antalet bon, byggmaterial storlek, juvenil, adult, hon- eller hanbo, samt i vilken vegetation boet är byggt registreras. Boet fotograferas därefter.
Hasselmusinventeringen utfördes av biologen Sofia Berg, EnviroPlanning, den
9 september.

Figur 2. Exempel på hur hasselmusbon kan se ut. T.v. troligt hasselmusbo byggt av husmossa samt
t. h. bo byggt av gräs, mossa och löv.
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3 Resultat
3.1 Inventering av hasselmus
Områden som visas i figur 3 har eftersökts på hasselmusbon då dessa områden hyser nyligen uppvuxna buskar av hassel och/eller yngre lövträd.
Inga observationer av hasselmus eller bon av hasselmus gjordes i samband
med fältinventeringen.
På grund av röjning av buskskiktet inom planområdet är det vidare inte särskilt troligt att hitta hasselmus här idag. Möjligen kan hasselmus ha funnits
inom planområdet före tiden för röjning. Röjning av buskskiktet har dock varit
ett återkommande moment under de senaste 20 åren, där röjning skett vart
femte-sjunde år. När buskskiktet återvuxit under ett par års tid är det troligt
att området hyser lämpliga livsmiljöer för hasselmus, men att denna tar sig till
närliggande områden efter att röjningsarbete inträffat.
Man kan således inte med säkerhet säga att området hyser hasselmus, men att
lämpliga livsmiljöer återskapas mellan röjningarna.

Figur 3. Gröna och gula ytor har inventerats på hasselmus. De gröna ytorna ligger inom området
som kommer ianspråktas i samband med detaljplanen.

4 (9)

3.1.1 Kompensationsytor för hasselmus
I den sydöstra delen av planområdet finns en slänt ner mot sjövallavägen.
Denna yta, tillsammans med ytan på motsatt sida av vägen (gula ytor på karta
i figur 3), kan utgöra livsmiljö åt hasselmus då de är rika på buskar som hassel
och snöbär (dock invasiv), samt hyser inslag av nypon, oxbär och björnbär (figur 4). Även aspsly och till viss del eksly växer här. Området på den västra sidan av vägen röjs vart 5-7 år på träd för att avlasta den gamla stenmuren som
går utmed området (figur 4). Inom området finns även gamla gjutna stenmurar som lett vatten till det gamla vattentornet.
Som kompensationsåtgärd för hasselmus kan detta område förstärkas med insådd av flera bärande buskar och träd som en, hallon och fruktträd. Området
bör fortsättningsvis röjas på övriga träd, men buskskiktet ska bevaras. Hasselmusen gynnas av att man toppbeskär lövträdsplantor och sparar bärande buskar (exempelvis björnbärssnår, hallon och nypon). Röjning bör ske under perioden november-mars när hasselmössen sover i marken.
Ytterligare ett sätt att stärka livsmiljön för hasselmus är att placera ut hasselmusholkar eller fågelholkar vilka hasselmusen använder som boplatser.
Skötselbestämmelser för området kan anges i handlingar till detaljplanen för
Rished.

Figur 4. Lämplig livsmiljö för hasselmus med täta buskage. Bilder från gul yta på karta i figur 3.
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3.2 Kompensation generella biotopskydd
Sammantaget finns fem biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet
inom planområdet. Dessa utgörs av en stenmur och fyra öppna diken.
Föreslagna platser för kompensation av stenmur och öppna diken ska ligga
inom eller i anslutning till odlingslandskapet. På så vis kommer nya kompenserande biotoper också omfattas av det generella biotopskyddet.

3.2.1 Kompensation av öppna diken
Tabell 1 visar de öppna diken som försvinner till följd av exploatering av området. Totalt kommer cirka 360 meter diken läggas igen med en total yta av
162 m2. Längden av dike A som läggs igen är dock i denna utredning ej fastställt varav denna siffra troligen kommer justeras.
Rekommenderad yta att kompensera genom anläggning eller restaurering av
groddjursdammar är således 162 m2.
Lämpliga platser för kompensation av småvatten visas på karta i figur 5.
Anläggning av ny våtmark (blå yta i figur 5) är på plats inom hästbetad mark.
Befintlig vegetation visar på god markfuktighet och området utgör en naturlig
sänka i betesmarken (figur 6).
Ytterligare en kompensationsåtgärd för öppna diken är att restaurera igenvuxna småvatten. Området för restaurering av befintliga småvatten ligger dikt
an till betesmarken (orange yta i figur 5). Dessa småvatten bör restaureras i
syfte att skapa större vattenspeglar och minska igenväxningen som skett på
platsen (figur 7).

3.2.1.1 Utformningsförslag småvatten
Kantzonen till småvatten bör vara minst sex meter för att undvika/minska risken att jordpartiklar rivs loss och sköljs ut i vattnet vid kraftigare regn. Vidare
bör dammarna vara tillräckligt djupa för att inte torrläggas under sommarhalvåret. Exakt hur djup dammen bör vara beror på var den anläggs och bör
specificeras i senare skede. Om möjligt bör delar av kontzonen innefatta kort
gräs- och/eller örtvegetation för att gynna groddjur och fåglar. Detta kan upprätthållas med hjälp av betande djur. För att förhindra att tamboskap trampar
sönder delar av anläggningen kan dammen stängslas de första åren, tills strukturerna satt sig
Tabell 1. Längd och yta av öppna diken som försvinner.
Dike

Längd (m)

Bredd (vattenspegel) (m)

Yta som försvinner (m2)

A

177

0,5

88,5

C

45

0,2

9

D

14

0,2

2,8

E

124

0,5

62

Summa

360

1,4

162,3
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Figur 5. Karta med rekommenderade platser för anläggning av våtmark, restaurering av våtmark
och kompensation av stenmur.

Kompensation av stenmur
Den stenmur som tas i anspråk inom detaljplaneområdet kan med fördel
byggas upp utmed kanten till hästbetesmarken på östra sidan om sjövallavägen (karta, figur 5). Denna stenmur skulle förstärka biotopkvalitéerna inom
betesmarkerna som idag saknar stenpartier, såväl spridda stenar och block
som odlingsrösen och stenmurar. Den nya stenmuren ska ha motsvarande
längd som tas i anspråk.
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Figur 6. Kompensationsplats för anläggning av ny våtmark.

Figur 7. Befintligt småvatten i igenväxningsskede vid kanten till betesmark.
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UTSTÄLLNINGSHANDLING
Normalt planförfarande (PBL 1987:10)
2015-03-02

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1
Ale kommun, Västra Götalands län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-11, efter en förfrågan från markägarna, åt miljö- och byggnämnden
(numera samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja detaljplaneläggning av området.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen (1987:10), vilket
innebär att planen kan antas först efter genomfört samråd och utställning.
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska anpassas till platsens
topografiska förutsättningar och omgivande bebyggelse. Planen ska även säkerställa att avrinningsområdet norr
om Rishedsvägen ner mot Sköldsån inte påverkas negativt beträffande erosion.
När en detaljplan upprättas eller ändras, skall de som har ett väsentligt intresse av detaljplanen, ges tillfälle till
samråd. Samråd har ägt rum under tiden 2014-01-24 – 2014-02-17 genom att information om planförslaget och
kallelse till samrådsmöte utsänts till berörda sakägare, förvaltningar, myndigheter m.fl. Samrådsmöte hölls i
kommunhuset i Alafors 2014-02-11. På mötet närvarade ett 20-tal boende samt representanter från
planenheten. Handlingarna har ställts ut i kommunhuset under samrådsperioden och funnits tillgängliga på
kommunens hemsida.

INKOMNA YTTRANDEN
1. Länsstyrelsen
2. Statens geotekniska inst.
3. Trafikverket
4. Lantmäteriet
5. Vattenfall
6. Gothnet
7. Ale El
8. Västtrafik
9. Sektor Arbete, trygghet & omsorg
10. Mark och exploatering
11. Verksamhet Teknik
12. Bohus Räddningstjänstförbund
13. Alagårdens samfällighetsförening
14. Boende, Rished 7:1
15. Boende, Rished 2:78
16. Boende, Rished 1:7
17. Nol-Alafors vägförening
18. Boende, Smedjebacken 3c
19. Boende, Rished 2:89
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enligt följande:
1. Länsstyrelsen (i sin helhet)
I planbeskrivningen formuleras planens syfte som att, ”… skapa möjligheter för nya bostäder i
Alafors. Ny bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande
bebyggelse.”.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse
blir olämplig med hänsyn till risk för olyckor från farligt gods.

Planförslaget behöver däremot bearbetas i frågor som berör geoteknik enligt nedan så att
planområdets lämplighet för bebyggelse med avseende på risk för skred kan säkerställas.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ ÄPBL och nu kända
förhållanden, att frågor som berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredställande sätt i enlighet
med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§
Hälsa och säkerhet
Risk för skred
Statens geotekniska institut (SGI) har tagit del av planhandlingarna och lämnat synpunkter daterade
2014-02-17. SGI delar inte bedömningen och slutstasen, som har framförts i den geotekniska
utredningen daterade 2012-02-09, ”att ett följdskred kan få en utbredning av ca 140 m från åkanten och att
eftersom plangränsen går ca 200 m från ån finner man att ett bakåtgripande skred inte kan nå aktuellt planområde
och att planområdet därmed kan bebyggas”.

SGI finner att, ”med befintligt underlag som grund, att förhållandena är sådana att planområdet inte
kan bedömas bli lämpligt med hänsyn till de geotekniska säkerhetsfrågorna.” SGI lämnar samtidigt
rekommendationer på hur det geotekniska underlaget kan kompletteras för att kommunen ska ha ett
underlag för att klarlägga och säkerställa de nödvändiga åtgärder som behövs i detta sammanhang.
Länsstyrelsen håller med SGI och gör ingen annan bedömning.
Råd enligt PBL och miljöbalken(MB)
Naturmiljö
Det är bra att kommunen valt att spara den värdefulla ek-hassel-miljön inom planområdet som
naturmark.

Inom planområdet finns en lång stenmur och ett par öppna diken. Dessa biotoper är biotopskyddade.
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet (7 kap 11 §
MB). Biotopskyddispens ska sökas hos Länsstyrelsen. Detta bör ske i samband med den pågående
detaljplaneprocessen, innan planen är antagen, eftersom kompensationsåtgärder för att återskapa
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liknande biotoper i första hand ska ske inom planområdet. De nyskapade platserna bör sedan
markeras i plankartan. Samtliga stenmurar och diken som ingår i planen, oavsett om de är kvar i sin
nuvarande placering eller kommer att flyttas till ny plats inom planområdet, bör dessutom skyddas
genom planbestämmelse för att biotoperna ska kunna finnas kvar på lång sikt.
Enligt planförslaget ska delar av stenmuren och ett av dikena sparas mellan delområde 4 och 6 i
naturinventeringen. Resterande sträcka av muren och diket ska tas bort, men det framgår inte var
kommunen tänkt flytta/ersätta dessa miljöer. I första hand bör kommunen se över om de skyddade
miljöerna kan bevaras på sin nuvarande plats inom planområdet. Länsstyrelsen ser till exempel inte att
det finns skäl att ta bort den del av stenmuren som går från delområde 4:s södra del och upp till
delområde 3, utmed skogsmarken.
När det gäller kompensationsåtgärder i samband med en eventuell biotop-skyddsdispens bör de i
första hand innebära att förlust av en biotop ersätts av en liknande biotop inom området. Det vill säga
att en stenmur som tas bort ska byggas upp på annan lämplig plats och att ett öppet dike ska ersättas
av ett nytt öppet dike. Delar av diket mellan område 4 och 6 verkar behöva tas bort för att ge plats åt
lokalgatan. Det finns även ett dike som inte nämns i naturinventeringen. Det ligger i område 4:s
nordvästra del, i planområdets västra gräns, och går tvärs över ett område där bebyggelse planeras.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det kan finnas groddjur i dikena och att det bör
utredas. Groddjur är fridlysta i Sverige och skyddas genom artskyddsförordningen.
Länsstyrelsen vill också rekommendera ett förtydligande av planbestämmelsen natur under rubriken
Markens anordnande i plankartan. I dess nuvarande formulering reglerar bestämmelsen ingenting.
Om denna bestämmelse däremot är ämnat att reglera markens användning då ska planbestämmelsen
redovisas under rubriken Användning av allmän plats. Området ska då avgränsas med
användningsgräns istället för egenskapsgräns.
Dagvatten
Sköldsån är ett nationellt utpekat särskilt värdefullt vatten. Sköldsån hyser stora biologiska värden då
där bland annat förekommer lax, öring, färna och asp. Det är viktigt att säkerställa att dessa värden
inte påverkas negativt av planens genomförande.
Ekologisk status för vattenförekomsten Sköldsån är måttlig. Sköldsån ska nå god ekologisk status
senast år 2021. En riskfaktor för vattenförekomsten Sköldsån är övergödning via diffusa källor, såsom
dagvatten. Det är därför viktigt att inte belasta Sköldsån med ytterligare övergödande ämnen.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen i plankartan har skrivit in bestämmelser gällande
fördröjning och rening av dagvatten.
Länsstyrelsen bedömer att kommunen behöver utreda och belysa om kommunen, utifrån behovet av
klimatanpassning, behöver utgå från högre flöden än 10-årsflöden för dimensionering av
fördröjningsmagasin och övriga åtgärder relaterade till dagvatten.
Om genomförandet av planen medför behov av förstärkningsåtgärder i Sköldsåns vattenområde
behöver sådana åtgärder antingen anmälas eller tillståndsprövas som vattenverksamhet, beroende på
omfattning och risker för miljön. En eventuell sådan process bör påbörjas i god tid före planens
antagande.
Kulturmiljö
Länsstyrelsens vidhåller kravet på en arkeologisk utredning inom planområdet, vilket framfördes i
yttrande över behovsbedömningen, daterat 2013-08-28. Det bör påpekas att förekomsten av
eventuella fornlämningar inom planområdet kan påverka bland annat placering av byggander och
vägar inom planområdet.
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Övriga synpunkter
Trafik
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat ett yttrande daterat 2014-02-12.
Trafikverket ser positivt på förtätning av befintlig bebyggelse i och med att det finns goda möjligheter
att pendla med kollektivtrafiken. Trafikverket anser samtidigt att, ”Kommunen behöver beskriva
tillkommande trafikflöden och eventuella åtgärder som krävs på Alingsåsvägen samt tydligare redovisa om området är
bullerpåverkat”.

Länsstyrelsen håller med Trafikverkets rekommendationer och gör ingen annan bedömning.
Behovsbedömning
Kommunen har utfört en behovsbedömning daterat 2013-06-26 och har bedömt att detaljplanens
genomförande inte kommer att leda till någon betydande miljöpåverkan. Därför finns det inte behov
av upprättande av separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Länsstyrelsen håller med kommunens
bedömning vilket framgår av Länsstyrelsens yttrande daterat 2013-08-28.
Kommentar:
Hälsa och säkerhet

Ale kommun, Norconsult och SGI har efter samrådet diskuterat vilka åtgärder som behöver utföras för att
planområdet skall bli lämpligt för ny bebyggelse. Det krävs enligt SGI en KC-pelarbalk norr om planområdet för att
säkerheten mot skred skall bli tillfredställande så länge inte en kompletterande mer detaljerad utredning visar annat.
Åtgärd skall nu utföras strax norr om planområdet innan detaljplanen antas vilket nu beskrivs i
genomförandebeskrivningen. När åtgärden är utförd skall ett geotekniskt underlag redovisas i antagandehandlingarna
som visar att marken då är lämplig för bebyggelse och att det inte föreligger risk för skred. Den planerade KCpelarbalkens ungefärliga läge redovisas på karta (2014-09-24) tillhörande kommande geoteknisk undersökning.
Naturmiljö

Naturmarken som säkerställdes i samrådshandlingarna har nu tagits bort från planområdet. Denna miljö bedöms inte
behöva ingå i boendemiljön och kommer att ägas och förvaltas som idag av nuvarande fastighetsägare.
Dispens för borttagande av diken samt flytt av stenmur har erhållits av Länsstyrelsen 2015-01-22. Inom planområdet
ges yta för att kunna göra dispensåtgärderna som beskrivs i dispensen.
Viss del av stenmuren kommer att kunna sparas precis som Länsstyrelsen påpekar.
Dagvatten

För att skapa förutsättningar för att uppnå god ekologisk status ställs krav i detaljplanen på att inom kvartersmark
får max 10 % hårdgöras. Dagvatten inom planområdet föreslås omhändertas så nära källan som möjligt. Principen för
lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, bör följas. Inom planområdet finns möjlighet att skapa ett
dagvattensystem med rening och fördröjning av dagvattnet innan avledning.
Genom föreslagna åtgärder minimeras påverkan på Sköldsån och i förlängningen Göta älv. Eftersom dagvatten föreslås
fördröjas så att framtida flöde inte skall överskrida befintligt maxflöde, bedöms påverkan på nedströms belägna
vattendrag vara försumbar. Vad gäller förstärkningsåtgärderna som krävs för genomförande av detaljplanen kommer
detta att tillståndsprövas innan detaljplanen antas.
I dagvattenutredningen anges att dimensionering av dagvattensystem ska ske med avseende på ett 10-årsregn med en
säkerhetsfaktor om 1,2 enligt Svenskt Vattens publikation P104. Tanken är att säkerhetsfaktorn ska motsvara
prognosticerade ökningar av nederbördsintensitet de närmsta 100 åren. Detta gör att dimensionerande 10-årsregn inte
gäller dagens nederbördssituation, utan den om 100 år, förutsatt att de modeller som finns att tillgå avseende
förändringar av nederbörden framöver är korrekta. Så med andra ord föreslås inte dimensionering med hänsyn till ett
10-årsregn, utan till ett 10-årsregn med säkerhetsfaktor 1,2.
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Vidare anges i utredningen att ”Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator i området alltid är belägna på
lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet
skulle överskridas vid extrem nederbörd. Vid ett sådant scenario föreslås höjdsättningen medge ytlig avledning av
dagvatten”. På så vis tas hänsyn till att nederbördstillfällen med ännu högre intensitet än det dimensionerande 10årsregnet med klimatfaktor kan inträffa utan att bebyggelsen tar skada.
Se också tidigare kommentar angående diskussion med SGI angående hälsa och säkerhet i frågor kring geoteknik.
Kulturmiljö

Det finns inga registrerade fornlämningar inom eller i direkt anslutning till planområdet enligt Riksantikvarieämbetets
fornminnesregister. En arkeologisk utredning har genomförts efter samrådet (2014-05-21). Utredningen visar att det
inte finns några fornlämningar eller andra kulturlämningar inom området.
Trafik

En trafikbullerutredning (2014-10-13) har upprättats efter samrådet som visar på att bullernivåerna inom
planområdet är acceptabla. Det krävs inte några åtgärder på Alingsåsvägen för att klara ekvivalent bullernivå under
förutsättning att bebyggelse inte placeras i direkt anslutning till Sjövallavägen. För att klara den maximala bullernivån
kan det krävas att uteplats placeras vid bullerskyddad fasadsida.
Tidigare kartläggning av omgivningsbuller från 2012-07-31 visar på värden för buller från Alingsåsvägen. Enligt
denna klaras riktvärdena för bostäder inom planområdet.
2. Statens geotekniska institut
I den geotekniska utredningen från 2010 konstaterades att stabiliteten för större glidytor närmast
Sköldsån är kritiska. Med hänsyn till att leran till stor del är kvick (känslig för störning) konstaterades
vidare att det finns risk för bakåtgripande skred och man kunde därför i utredningen inte bedöma att
stabiliteten för hela slänten var tillfredsställande. I utredningen gavs rekommendationer på olika
alternativa förstärkningsåtgärder för att höja stabiliteten. Vi delar utredningens bedömningar och
rekommendationer.
Utredningen från 2012 bygger på den tidigare utredningen från 2010. Inga nya stabilitetsberäkningar
eller något nytt geotekniskt underlag har tillförts. I utredningen återges resultat från
stabilitetsberäkningarna från 2010. Valda säkerhetskrav redovisas. SGI noterar att tidigare utredningar
bygger på Skredkommissionens anvisningar, Rapport 3:95. Observeras bör att dessa anvisningar
ersatts av IEG:s rapport 4:2010 där något högre säkerhetskrav nu gäller. I likhet med utredningen från
2010 konstateras att låga säkerheter erhållits för glidytor i dalgångens nedre delar mot Sköldsån och att
det med hänsyn till kvicklera finns risk för bakåtgripande skred vilket gör att man inte kan bedöma
slänten vara tillfredsställande stabil. En bedömning som SGI delar. Noteras bör att
stabilitetsförhållandena kan förväntas bli sämre på grund av framtida erosion i ån.
Det nya i utredningen från 2012 är att man bedömt omfattningen av bakåtgripande skred. Konsultens
bedömning och slutsats är att ett följdskred kan få en utbredning av ca 140 m från åkanten och att
eftersom plangränsen går ca 200 m från ån finner man att ett bakåtgripande skred inte kan nå aktuellt
planområde och att planområdet därmed kan bebyggas. SGI delar inte denna slutsats.
Bedömningen av omfattning av bakåtgripande skred har skett utifrån en tidigare genomförd
utredning. Norconsults bedömning av skredutbredning bygger på att det bakåtgripande skredet
bedömts få en utbredning motsvarande en lutning på ca 1:10. Noteras bör att för kvicklera anges i det
aktuella dokumentet begränsningslinjer inom variationsområdet 1:10 till 1:15. Om 1:15 skulle
tillämpas vilket vi anser vara rimligt (försiktighetsprincip) skulle bedömningen i stället för 140 m bli
210 m, dvs, ända fram eller till och med in i planområdet.
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Vidare anges i samma källa att för extrema kvickleror med sensitiviteter högre än 200 (i aktuellt
område anges värdena vara upp till 330) måste man räkna med att bakåtgripande sked kan sprida sig
inom hela området med extrem kvicklera, vilket i vissa fall innebär ända fram till omgivande fastmark.
Sammanfattningsvis, beträffande bedömning av möjlig skredutbredning, måste SGI på befintligt
underlag ifrågasätta bedömningen av en skredutbredning på ca 140 m. Med bättre underlag vad gäller
kvicklerans utbredning och variation av sensitiviteten i plan och djupled inom hela området bör
säkrare bedömning vara möjlig.
SGI anser att man inte kan dra den slutsats som Norconsult gjort att området är byggbart utan
åtgärder baserat på att en trolig skredutveckling inte når planområdet. Frågan som Norconsult inte
berört är hur stabiliteten för planområdet skulle bli efter ett inträffat storskred, även om det inte når in
i planområdet. Stabiliteten måste i sådant fall kunna visas vara tillfredställande såväl direkt efter
möjligt storskred som efter successiv erosion och de följdförändringar som kan förväntas i ån på
längre sikt efter ett omfattande skred.
Sammanfattningsvis finner SGI, med befintligt underlag som grund, att förhållandena är sådana att
planområdet inte kan bedömas bli lämpligt med hänsyn till de geotekniska säkerhetsfrågorna. Om
planarbetet förs vidare rekommenderar vi att det geotekniska underlaget kompletteras. Förslagsvis
uppgraderas stabilitetsutredningen till fördjupad utredning där bl.a. kvicklerans utbredning klarläggs
mer i detalj. Krävs geotekniska åtgärder för att göra planområdet långsiktigt lämpligt bör omfattning
och typ av åtgärder klarläggas och säkerställas i planen.
Kommentar:

Se tidigare kommentar angående länsstyrelsens synpunkter
3. Trafikverket
Hållbara transporter
Trafikverket noterar att det finns goda möjligheter att pendla med kollektivtrafik istället för bil. Det är
viktigt att lokala målpunkter kan nås enkelt och säkert till fots och med cykel. Trafikverket anser att
utställningshandlingarna bör beskriva avståndet mellan från den västra delen av planområdet till
närmaste busshållplats samt behov av upprustning av befintlig gång- och cykelbana.
Påverkan på Alingsåsvägen
Trafikverket anser att kommunen behöver beskriva hur mycket trafik som kommer att genereras av
exploateringen samt vilka åtgärder som kan krävas i korsningen med Alingsåsvägen ur trafiksäkerhetsoch kapacitetssynpunkt. Eventuella åtgärder på det statliga vägnätet kräver avtal med Trafikverket. I
de fall åtgärder kräver en vägplan behöver ett åtgärdsval utifrån fyrstegsprincipen göras.
Buller
Trafikverket undrar över om trafiken på Alingsåsvägen ingår i den översiktliga bullerutredningen. För
att säkerställa att gällande riktvärden klaras rekommenderar Trafikverket att en bullerutredning görs
för den specifika exploateringen. Hänsyn bör tas till framtida trafikmängder (år 2030).
Kommentar:

Noterat. Planhandlingarna har uppdaterats med en utförligare beskrivning angående avstånd till närmsta busshållplats
samt redogörelse av befintlig gång- och cykelbana. Möjlighet finns att rusta upp gc-vägen vid behov.
En trafikbullerutredning, 2014-10-13 har upprättats efter samrådet där trafikbullret visat sig vara acceptabelt.
Tidigare kartläggning av omgivningsbuller från 2012-07-31 visar på värden för buller från Alingsåsvägen. Enligt
denna klaras riktvärdena för bostäder inom planområdet.
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4. Lantmäteriet
Lantmäteriet noterar att del av Nol ga:15 genom detaljplanen blir utlagd som allmän platsmark.
Därmed behövs en omprövning. Lantmäteriet undrar vem som ansöker om och bekostar detta.
Framför att Nol ga:15 är ej redovisad i fastighetskartan.
Framför att bestämmelsen x1-x2 inte innebär någon markreservation så som den är utformad.
Framför att genomförandebeskrivningen behöver förtydligas avseende lantmäteriförrättning. Samma
gäller för överenskommelsen enligt 43§ AL.
Plangränsen sammanfaller med en del fastighetsgränser. Eventuellt kan det bli aktuellt med
fastighetsbestämning för att få reda på var dessa går (t ex traktgränsen mellan Rished 1:7 och Målje
1:93). Detta kan förtydligas i detaljplanen.
Kommentar:

Genomförandebeskrivningen har uppdaterats med tydliggöranden angående Lantmäteriets synpunkter.
Nol ga:15 finns nu med i grundkartan.
Bestämmelserna x1-x2 har utgått från plankartan.
6. GothNet
GothNet vill under fortsatt planarbete bli informerade om eventuella schakter, el- och
fjärrvärmeanslutningar mm. Annars ingen erinran.
Kommentar:

Noteras.

7. Ale El
I samrådshandlingen anges att det förutsätts att den nya bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät.
Detta kan inte Ale El som elnätsägare svara på före effektbehovet i fullt utbyggt exploateringsområde
har redovisats.
I genomförandebeskrivningen skrivs det att exploatör svarar för utbyggnaden av markförlagt
distributionsnät för el inom området. Det är Ale El som svarar för utbyggnaden av distributionsnät
för el inom plan- och exploateringsområdet. Exploatör svarar för att kontakt tas med elnätbolaget
före exploateringsstart.
Kommentar:

När effektbehovet är klarlagt vid detaljprojektering av byggnationen kan frågan om effektbehov diskuteras vidare
mellan exploatör och elnätsägare. Idag finns inga siffror på detta men för att ta höjd finns nu plats för ny
transformatorstation inom planområdet vilken betecknas E-tekniska anläggningar på plankartan.
Genomförandebeskrivningen har uppdaterats angående ansvar för utbyggnad.
8. Västtrafik
Västtrafik ställer sig tveksamma till om den föreslagna bebyggelsen kommer att bidra till att öka
andelen resande med kollektivtrafik inom, till och från Ale kommun. Det är förvisso så att det finns
tillgänglig kollektivtrafik 400 meter från det föreslagna planområdet, men Västtrafiks erfarenhet är att
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andelen kollektivtrafikresor från motsvarande bebyggelse är lägre än genomsnittet. Detta kan inte
anses stödja regionens mål om ett samhälle och ett möjligt liv utan bilberoende. Västtrafik vill
påminna om vikten av tillgänglighet, trygghet och säkerhet på vägar till och från hållplatser för alla
resenärer.
Kommentar:

Planområdet bedöms ingå i kollektivtrafikstråkets direkta upptagningsområde och framtida boenden bedöms ha goda
förutsättningar till pendling inom regionen. Kommunen gör bedömningen att detaljplanen bedöms vara förenlig med
strukturbilden. På åkermarken finns idag en stig som ansluter till busshållplatsen vilket medför att sträckan till
hållplatsen anses vara godtagbart. I och med att detaljplanen planlägger Sjövallavägen som allmän platsmark lokalgata
säkerställs även gång- och cykelvägen vilket gör att anslutningen till hållplatsen via gång- och cykelvägen anses vara
tillräcklig.
9. Sektor Arbete, trygghet & omsorg
Sektor arbete, trygghet och omsorg väljer att avstå från yttrande på remissen gällande Samråd Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1. Sektor arbete, trygghet och omsorg förutsätter dock
att beaktande har tagits till bland annat tillgänglighet för äldre- och funktionshindrade och den
funktionshinderpolitiska planen som finns upprättad, vid planering.
Kommentar:

Noteras.

10. Mark och exploatering
Kommunens Mark- och exploateringsenhet anser att VA-systemet inom planområdet ska vara
kommunalt. I övrigt har MEX inga ytterligare synpunkter.
Kommentar:

VA-systemet inom planområdet avses nu vara kommunalt och anslutas till ledningar i Sjövallavägen.
11. Verksamhet Teknik
Framför att området ska ha gemensam sophantering. Anser att plankartan bör förtydligas med
anvisning om var sophanteringen placeras. Backvändning är inte tillåtet och placering får inte ske i en
kurva.
Framför att Ale kommuns riktlinjer för parkering ska följas.
Anser att VA inom området ska vara kommunalt och att kommunen ska ansvara för utbyggnad av
vatten och avlopp inom planområdet.
Efterfrågar redogörelse för hur dagvatten ska omhändertas.
Verksamhet Teknik anser att det är direkt olämpligt med en utfart mot Sjövallavägen och förespråkar
istället två utfarter mot Rishedsvägen. Anser att det behövs ett utfartsförbud mot Sjövallavägen. Om
utfarten mot Sjövallavägen kvarstår uppstår problem vid snöröjningen.
Verksamhet Teknik ifrågasätter lokalvägen (?) som ligger parallellt med genomfartsvägen.
Kommentar:

Tre miljöhus för gemensam återvinning ska finnas inom området i anslutning till lokalgatan vilket regleras i
plankartan.
Ale kommuns riktlinjer för parkeringstal (2014) ligger till grund för planarbetet.
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VA-systemet inom planområdet avses nu vara kommunalt.
Dagvattenhantering kommer att tas omhand i enlighet med dagvattenutredningen tillhörande detaljplanen.
Den extra utfarten mot Sjövallavägen som framgick i samrådshandlingen har tagits bort ur handlingarna. Någon utfart
mot Sjövallavägen kommer ej att föreslås. Utfartsförbud mot Sjövallavägen säkerställs med planbestämmelse.
13. Alagårdens samfällighetsförening
Anser att de svåra geotekniska förhållandena i området särskilt bör beaktas och att kommunen i egen
regi efterfrågar eller genomför skredriskbedömningar, framför allt för Alagården och Alebyggen, om
behov föreligger på grund av den utökade planerade bebyggelsen, samt att detta görs innan
detaljplanen antas.
Anser att ökad trafik till följd av exploateringen bör beaktas såväl under byggtiden som när området är
färdigställt. Gör bedömningen att även Sjövallavägen kommer att påverkas av omfattande byggtrafik
och ökad trafik och att området är störningskänsligt. Konsekvenser för Alingsåsvägen och gång- och
cykeltrafik behöver studeras och hastighetsbegränsning föreslås.
Anser att hastighetsbegränsande åtgärder behöver vidtas på Alingsåsvägen i form av rondell alternativt
fartkameror.
Är av åsikten att gång- och cykelvägar behöver anläggas från Alafors till Starrkärr och att belysning på
vägen runt ån bör övervägas.
Gångväg/alt. motionsslinga runt Hälltorpssjön bör färdigställas och belysas.
Anser att hästvägar bör planeras och iordningställas.
Anser att källsortering med glasåtervinning i området bör diskuteras.
Anser att Skölds- och Persåns vatten i Alafors bör skyddas som vandrings- och lekplatser för fisk.
Är av åsikten att byggnadernas höjd bör anpassas till de på Sjövallavägen.
Anser att det inte är rätt att endast samfällighetsföreningen ska stå för vägslitage, vägavgift mm. Är av
åsikten att alla som trafikerar vägnätet bidrar till vägavgiften eller så behöver dessa
reparationskostnader hamna på skattsedeln.
Kommentar:

Se tidigare kommentarssvar angående geoteknik till SGI.
Vid exploatering måste exploatören påvisa att ingen skada sker på omkringliggande fastigheter.
Alingsåsvägen ingår inte i planområdet. För synpunkter på utformning av eller utbyggnad av gång- och cykelväg längs
Alingsåsvägen hänvisas föreningen till Trafikverket som är ansvarig väghållare.
Hälltorpssjön ingår inte i planområdet. Synpunkten noteras.
Kommunen ser inte något behov av särskilda ridvägar inom detaljplaneområdet.

10
Tre miljöhus planeras inom området. Vilka fraktioner som kommer att finnas kommer den som driftar anläggningen
ansvara för. Kontakt behöver således ta med den som i framtiden kommer att drifta anläggningen för att vara med och
bestämma vilka fraktioner som det ska vara, detta kan ej bestämmas i detaljplaneskedet.
I enlighet med dagvattenutredningen (2013-09-10) föreslås dagvatten fördröjas för att framtida flöde inte skall
överskrida befintligt maxflöde. Påverkan på nedströms belägna vattendrag bedöms därmed vara försumbar.
Påverkan på befintlig bebyggelsen har studerats genom en volym- och solstudie. Byggrätter har anpassats för att
minimera påverkan på befintliga bostäder genom att begränsa våningsantal, byggnadshöjd och säkerställa avstånd.
Sammantagen bedömning är att påverkan på befintlig bebyggelse är liten och acceptabel inom området. Kommunen
anser att en något högre bebyggelse kan föreslås i områdets sydöstra del med hänsyn till den befintliga höjdryggen samt
att det inte är någon bebyggelse i direkt anslutning. I övrigt föreslås bebyggelse som anpassas till omkringliggande
bebyggelse.
I utställningsskedet planläggs Sjövallavägen som Lokalgata ända ner till Alingsåsvägen vilket innebär att kommunen
tar över underhåll och drift av densamma. Genom att kommunen övertar vägen behöver ingen inom planen nyttja
föreningens väg för utfart till allmän väg.
14. Boende, Rished 2:82
Anser att planerad bebyggelse är alltför omfattande och av olämplig karaktär jämfört med tidigare
visade förslag. Undrar hur planerad bebyggelse ska anpassas befintlig bebyggelse. Oroas över insyn
och undrar fastighetens marknadsvärde kommer att påverkas.
Anser att vägen förbi fastigheten har dålig standard idag. Tycker inte att planhandlingarna tar hänsyn
till detta problem och befarar ännu större problem med utökad trafik.
Befarar påverkan på den enskilda brunnens kapacitet.
Undrar hur planerade marknivåer ska anpassa till befintlig nivå inom fastigheten Rished 2:82.
Kommentar:

Se tidigare kommentarssvar till Alagårdens samfällighetsförening, angående planerad bebyggelse.
Rishedsvägen är i detaljplanen säkerställd som allmän platsmark – Lokalgata. Vägen avses gå över till kommunalt
huvudmannaskap vilket medför att standarden på vägen höjs.
Genom att göra de åtgärder som beskrivs i dagvattenutredningen är bedömningen att ingen påverkan görs på befintliga
brunnar på närliggande fastigheter. I den geotekniska utredningen skall beskrivning av vilka åtgärder som behöver
göras för att markstabiliteten ska bli tillfredsställande beskrivas. Genom ett genomförande av åtgärderna är
bedömningen att omkringliggande fastigheter ej påverkas negativt. Vid exploatering måste exploatören påvisa att ingen
skada sker på omkringliggande fastigheter.
Planerade marknivåer kommer att anpassas till de befintliga förhållandena på fastigheten Rished 2:82.
15. Boende, Rished 2:78
Anser att Rishedsvägen har dålig standard. Anser att väganslutningen vid fastigheten är dåligt placerad
och oroar sig för buller och ljusstörningar från billyktor. Föreslår tre utformningsalternativ och
förordar ett alternativ som innebär att anslutningen tas bort och ersätts med gc-väg.
Anser att höga byggnader inte passar in i området och förespråkar tvåvåningshus. Anser att de två
husen med fyra våningar i backen upp mot Svalltornet bör utgå eller reduceras till max två våningar.
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Anser i övrigt att det är en bra detaljplan.
Kommentar:

Rishedsvägen kommer att få en kommunal standard vilket innebär att standarden kommer att höjas.
Se tidigare kommentarssvar till Alagårdens samfällighetsförening, angående planerad bebyggelse.
16. Boende, Rished 1:7
Invänder mot byggnader med tre och fyra våningar. Anser att fyravåningshusen kommer att inskränka
utsiktsmöjligheterna i nordöstlig riktning och ta bort kvällsolen sommartid, vilket fastighetsägaren inte
kan acceptera. Förespråkar att planerad bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse.
Kommentar:

Se tidigare kommentarssvar till Alagårdens samfällighetsförening, angående planerad bebyggelse.
17. Nol-Alafors vägförening
Framför att eftersom kommunalt huvudmannaskap föreslås ansvarar kommunen för ny- och
ombyggnad samt drift och underhåll av vägar inom detaljplanen. Fastighetsägarna inom detaljplanen
kommer inte att ingå i Nol ga:15. Kommunen får betala vägavgift till vägföreningen för fastigheterna
inom detaljplanen.
Kommentar:

I utställningsskedet planläggs Sjövallavägen som Lokalgata ända ner till Alingsåsvägen vilket innebär att kommunen
tar över underhåll och drift av densamma. Genom att kommunen övertar vägen behöver ingen inom planen nyttja
föreningens väg för utfart till allmän väg. Någon ersättning till vägföreningen utgår därför inte från dessa fastighetsägare.
Omprövning av Nol GA:15 bör ske i och med detta. Kommunen avser föra dialog med vägföreningen angående hur
övertagandet lämpligast sker.
18. Boende, Smedjebacken 3c
Anser att de planerade fyravåningshusen kommer att skymma fastighetsägarens utsiktsmöjligheter och
att höga byggnader inte passar in i området. Ifrågasätter kommunens besked om att planerade
byggnader inte kommer att skymma solen.
Kommentar:

Se tidigare kommentarssvar till Alagårdens samfällighetsförening, angående planerad bebyggelse.
19. Boende, Rished 2:89.
Undrar hur nära planerad utfartsväg hamnar befintliga byggnader och anser att det måste finnas plats
för att utföra underhåll. Använder befintligt garage för bilmek, svets, slipningsarbeten mm och har
aldrig hört några klagomål över denna användning. Vad händer om nya närliggande grannar klagar på
denna användning?
Har en jordvärmeanläggning som ligger över intilliggande mark och undrar hur denna påverkas och
hur den kommer att hanteras vid en exploatering.
Undrar vad som kan hända med enskilda brunnar på närliggande fastigheter vid en exploatering och
hur nära dessa kan/bör markarbeten/exploatering ske.
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Anser att den inritade stigen mellan fastigheter 2:95 (?), 2:84, 2:89 och 7:1 bör utgå då gångmöjligheter
finns på andra sidan 2:89.
Vill inte se någon ökad trafik på Rishedsvägen p g a vägens dåliga standard. Är dock positiv till en
gång- och cykelväg.
Undrar hur höga husen blir i förhållande till sitt hus.
Önskar att naturområdet mellan Rishedsvägen och Sköldsån får vara kvar och att känslan av att bo på
landet får finnas krav.
Kommentar:

Anläggning av ny utfartsväg förväntas inte påverka underhållet på befintliga byggnader på fastigheten Rished 2:89.
Kommunen anser att området är lämpligt för bostadsbebyggelse. Rimlig hänsyn ska ges till grannar vad det gäller buller
eller liknande vilket är krav som föreligger även idag. För att miljöenheten ska ha rätt till ett föreläggande krävs en
förhållandevis stor störning vilket en hobbyverksamhet i form av bilmekande och dylikt inte anses innebära. En sådan
störning anses vara acceptabel likt gräsklippning, barnskrik etc.
För de befintliga jordvärmeledningarna så finns ett kontrakt mellan ägaren av fastigheten Rished 2:89 och ägaren av
fastigheten Rished 7:1. I kontraktet beskrivs att en flytt av ledningarna bekostas av ägarna av dem vid en
detaljplaneläggning. Detta innebär att jordvärmeledningarna som ägs av fastigheten Rished 2:89 bekostar flytt av sina
egna ledningar med anledning av denna planerade detaljplan.
Vad gäller brunnarna i området gör kommunen bedömningen att om de åtgärder som föreslås i den geotekniska och
dagvattenutredning genomförs så kommer inte omkringliggande brunnar att påverkas.
”Stigen” som nämns kommer att vara kvar som infart till villorna i områdets västra del men även den gångstig som
finns längs planområdets västra del kommer att finnas kvar utanför planområdet.
Tillkommande trafik på Rishedsvägen pga. utbyggnad med nya bostäder har antagits till 5 fordonsrörelser per bostad
och dygn. Med cirka 145 nya bostäder motsvarar detta totalt 725 fordonsrörelser vilket kommun anser vara
acceptabelt. Rishedsvägen kommer att få en kommunal standard vilket innebär att standarden kommer att höjas.
Däremot kommer förändringen inte vara så stor utan det handlar endast om en breddning.
Se tidigare kommentarssvar till Alagårdens samfällighetsförening, angående planerad bebyggelse.
Bebyggelsens höjder har anpassats till kringliggande bebyggelse. De radhus, parhus och/eller villor som byggrätten
medger i anslutning till kringliggande villor har en begränsning i höjd likt er bostadsbyggnad.
Den lantliga miljön tas i anspråk till viss del i och med detaljplanen men viss natur sparas också inom planen. Den
värdefulla ek-hassel-miljön som tidigare planerades som boendemiljö utgår nu också ur planområdet så att den inte
ianspråktas.
Vid exploatering måste exploatören påvisa att ingen skada sker på omkringliggande fastigheter.

SAMMANFATTNING

Inkomna synpunkter har föranlett följande förändringar av planförslaget:
- Planområdet har utökats så att bebyggelse föreslås norr om Rishedsvägen längs med Sjövallavägen.
- Sjövallavägen planläggs som allmän platsmark lokalgata för anslutning till Alingsåsvägen.
- Vägdragningen för den nya lokalgatan ändras, ingen utfart kan ske mot Sjövallavägen utan vändplats
föreslås.
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- I och med den nya vägdragningen i väster utgår u-områdena från plankartan. Alla ledningar som
behöver anläggas eller läggas om föreslås placeras i lokalgatan.
- Dispenser för flytt av stenmur samt borttagande av dike har erhållit. Plats möjliggörs i plankartan för
de kompensationsåtgärder som dispensen ställer krav på kan utföras.
- De geotekniska åtgärderna som krävs för detaljplanen kommer att utföras innan ett antagande av
planen kan ske. Karta bifogas i handlingarna som redogör för föreslagen placering. Plan- och
genomförandebeskrivningen kompletteras med denna information.
- Lekplatsens läge flyttas till den norra sidan av den nya lokalgatan.
- Parkeringsgarage föreslås under flerbostadshusen i öster. Nedfart föreslås från Rishedsvägen.
Markparkering för handikapp- och besöksparkering tillåts.
- Byggrätten öster om Rished 2:82 begränsas till två våningar för att minska påverkan på den befintliga
fastigheten.
- Bebyggelsen i den sydöstra delen föreslås vara uppdelad och krav ställs i plankartan att
huvudbyggnaderna ska placeras friliggande för att minimera påverkan på bebyggelsen söder om
planområdet.
-VA-systemet inom planområdet avses nu vara kommunalt.
- Bestämmelser angående byggnadshöjd och takvinkel skrivs in på plankartan för att säkerställa
höjderna på de föreslagna byggnaderna.
-Den värdefulla ek-hassel-miljön inom planområdet utgår ur planområdet
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen, plankartan och
genomförandebeskrivningen.
Besvärsberättigade:
Manuel & Sandra Costa, Rished 2:82.
Ei-Britt & Conny Ädel, Rished 2:89.
Markku & Tarja Korteniemi, Rished 1:7.
Abram & Rebecka Fryxelius, Rished 2:78.
Alagårdens samfällighetsförening

SLUTSATS

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen och besluta om utställning.
Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg
Alafors 2015-03-02
………………………………………
Alvaro Florez
Enhetschef plan

………………………………
Olof Halvarsson
Planeringsarkitekt
Radar arkitektur & planering AB

……………………………………
Robin Pettersson
Planarkitekt
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: PLAN.2011.76
Datum: 2020-12-08
Planarkitekt Mikaela Ranweg
E-post: mikaela.ranweg@ale.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 - godkännande
för antagande
Planområdet är utpekat i ÖP 07 och bostadsförsörjningsprogrammet. Planärendet startades, med
framtagande av program, 2000-04-11 §87 och en utställning 2 genomfördes 12 juni – 10
augusti 2020. Inkomna yttranden har sammanfattats och kommenterats i ett
utställningsutlåtande. I aktuell handling har förtydliganden och justeringar gjorts, med
utgångspunkt i inkomna yttranden.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken. Frågor om hälsa och säkerhet har, liksom
miljö- och naturhänsyn utretts i planen. Inför antagande har en fördjupad artinventering av
hasselmus och ett trafikförslag för Rishedsvägen tagits fram. Mindre justeringar i allmän plats
gata har gjorts för att möjliggöra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rishedsvägen.
Exploateringen är storskalig jämfört med kringliggande bebyggelse. Men påverkan på
omgivning har bedömts som acceptabel. Påverkan på det närliggande riksintresset för
naturvård, bedöms bli liten. Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse. Det bedöms möjligt att ta området i anspråk då utbyggnadsmöjligheterna i Alafors
är starkt begränsade och utveckling av befintliga orter får anses vara ett väsentligt
samhällsintresse. Samhällsbyggnad bedömer att det är lämpligt att godkänna planen för
antagande.

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utställningsutlåtande från utställning 2.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för bostäder
inom del av Rished 7:1 antas.

Kajsa Reimers

Mikaela Ranweg

Planchef

Planarkitekt

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-07
Plankarta_201208, 2020-12-08
Planbeskrivning_20-12-08, 2020-12-08
Genomförandebeskrivning_20-12-08, 2020-12-08
Illustrationskarta 2020-06-04 - utställningshandling 2, 2020-06-12
Utställningsutlåtande_2_20-12-08, 2020-12-08
Hasselmus och kompensationsåtgärder, 2020-12-08
Trafikförslag_Rished7_1, 2020-12-08
Fastighetsförteckning 2020-06-04 - utställning 2, 2020-06-04
Utställningsutlåtande20-06-04, 2020-05-12
Samrådsredogörelse 15-03-02 - utställning, 2015-03-02

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering

Planadministratör

Bakgrund
Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-11 §87, efter en förfrågan från markägarna, åt miljö- och
byggnämnden (numera samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja detaljplaneläggning av området
som inleddes med upprättandet av ett program. Programmet godkändes av kommunstyrelsen
2001. Samråd har ägt rum under tiden 24 januari–17 februari 2014. Efter samråd utökades
planområdet. Planen var utställd mellan 21 april och 15 maj år 2015. Efter utställningen har
förändringar gjorts i planförslaget, bland annat så har planområdet återigen minskats till att mer
motsvara samrådsförslaget i enlighet med inriktningsbeslut från 2018-11-08 §136 och planen
har därför ställts ut på en ny utställning 12 juni – 10 augusti 2020.
Inför antagande har en fördjupad artinventering av hasselmus och ett trafikförslag för
Rishedsvägen tagits fram. Vissa justeringar av planförslaget har gjorts i enlighet med inkomna
yttranden.

Samråd/samverkan
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från sektor samhällsbyggnad och sektor
kommunstyrelsen har deltagit i planarbetet liksom exploatören. Inkomna synpunkter har
bearbetats till liggande förslag på handlingar.

Remissyttrande
Yttranden redovisas och kommenteras i utställningsutlåtande 2. I utställningen inkom bland
annat synpunkter angående trafiksäkerheten på Rishedsvägen, vilka har inarbetats i förslaget.
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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Inför antagande uppdagades också att det illustrerade bebyggelseförslaget blir svårgenomfört då
exploateringsgraden inom del av området inte innefattat kommunikationsytor så som loftgångar
och utrymme för hiss/trapphus. För de områdena har en kompletterande bestämmelse om att
loftgångar och trapphus/hissar får byggas utöver största byggnadsarea tillkommit.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
De ekonomiska konsekvenserna och kostnadsfördelningen framgår av den medföljande
genomförandebeskrivningen. De åtgärder som krävs för plangenomförande bekostas av
exploatören. Området föreslås infogas i kommunalt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, men inte för dagvatten.

Barnperspektivet
Rishedsområdet erbjuder lekmiljöer på lekplats respektive i bostadsnära skogsområde.
Till planområdet finns gång- och cykelväg mot Alafors norra delar liksom mot Hälltorpssjön.
För att ta sig till norra Alafors där skolor, busshållplats i sydlig riktning och huvuddelen av
ortens service och bebyggelse finns måste Alingsåsvägen passeras. Gång- och cykelvägen
passerar Alingsåsvägen i plan (signalreglerat övergångsställe). Kommunen vet om att flera
incidenter har rapporterats i korsningen och för dialog med Trafikverket kring hur korsningen
kan utformas för ökad säkerhet. Detta arbete pågår och är prioriterat. I dagsläget är skolvägen
för barn i Rishedsområdet alltså något tveksam ur säkerhetssynpunkt och därmed något som
begränsar barn och ungas rörelsefrihet. Detaljplanen säkerställer markområden för befintlig
gång- och cykelväg parallellt med Sjövallavägen. En ytterligare korsningspunkt över GC-vägen
innebär att GC-vägen blir mindre attraktiv, då det finns fler punkter där cyklister och fotgängare
måste vara uppmärksamma på korsande motortrafik. Planen innebär även att Rishedsvägen
föreslås kompletteras med gångbana, vilket höjer trafiksäkerheten.

Miljöperspektivet
Alternativ till bilen finns med utbyggd gång- och cykelbana samt god kollektivtrafik i
anslutning till planområdet. Vilket ger förutsättningar för att göra mindre klimatskadliga
transportval.
Kulturhistoriska och estetiska värden bedöms påverkas till viss del. Påverkan på omgivning har
bedömts som acceptabel. Exploateringen är dock storskalig jämfört med kringliggande
bebyggelse.
Påverkan på de närliggande åarna Sköldsån och Pers å, som ingår i riksintresse för naturvård,
bedöms bli liten.
Exploateringen innebär sannolikt ökad trafik på Sjövallavägen och Rishedsvägen. Ökningen
bedöms inte påverka ljudnivåer på ett sätt att riktvärden för bostäder överskrids. Befintlig
hastighet är 30 km/h.
Påverkan på befintliga murar och diken kräver dispens från generellt biotopskydd.
Länsstyrelsen har lämnat sådan 2020-09-30. I planarbetet har inventering av groddjur
genomförts och vanlig groda har hittats som leker inom området. Inför antagande har även
hasselmus inventeras, några hasselmöss har inte hittats. Planförslaget innebär att jordbruksmark
tas i anspråk för bebyggelse. En alternativutredning har genomförts och ingår som del i
planbeskrivningen. Det bedöms möjligt att ta området i anspråk då utbyggnadsmöjligheterna i
Alafors är starkt begränsade och utveckling av befintliga orter får anses vara ett väsentligt
samhällsintresse.

Funktionshinderperspektivet
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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Tillgänglighet har studerats översiktligt i planarbetet. Planområdet är delvis brant, men
utrymme finns för tillgängliga angöringsytor.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Planen är förenlig med gällande översiktsplan samt utpekat i Bostadförsörjningsprogram
antaget den 30 januari 2017. Styrdokument redovisas närmare i planbeskrivningen under
styrande dokument.

Ärendets kommunikationsbehov
Detaljplanen har varit utställd i laga ordning och kommer att kommuniceras i enlighet med PBL
1987:10 5 kap. §27.

Förvaltningens bedömning och motivering
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken. Frågor om hälsa och säkerhet har, liksom
miljö- och naturhänsyn utretts i planen. Ett plangenomförande innebär även ökad standard i
befintligt vägnät. Samhällsbyggnad bedömer att det är lämpligt att godkänna planen för
antagande.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00
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kommun@ale.se

www.ale.se
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ANTAGANDEHANDLING

Normalt planförfarande PBL1987:10
2020-12-08

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1
Ale kommun, Västra Götalands län

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-11, efter en förfrågan från markägarna, åt miljö- och
byggnämnden (numera samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja detaljplaneläggning av
området. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt 5 kap 20 § plan- och
bygglagen (1987:10), vilket innebär att planen kan antas först efter genomfört samråd och
utställning. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny
bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande
bebyggelse. Målet med den tillkommande bebyggelsen är att stödja Alafors utveckling
genom att ge underlag för befintlig service. Planen säkerställer även gång- och
cykelvägen i nord-sydlig riktning. När en detaljplan upprättas eller ändras, skall de som
har ett väsentligt intresse av detaljplanen, ges tillfälle till samråd. Utställning 2 har ägt
rum under tiden 12 juni - 10 augusti 2020. Planen har tidigare varit utställd under tiden 21
april –15 maj 2015, synpunkterna från denna granskning är sammanställda i
Utställningsutlåtande 1, daterad 2020-06-04. Då det passerat lång tid sedan tidigare
utställning har ett digitalt informationsmöte hållits den 17 juni 2020.

INKOMNA YTTRANDEN
1. Länsstyrelsen
2. Statens geotekniska inst.
3. Trafikverket
4. Lantmäteriet
5. Skanova
6. Ale el
7. Verksamhet VA
8. Verksamhet renhållning
9. Verksamhet infrastruktur
10. Verksamhet miljö
11. Boende längs Lövåsvägen
12. Boende längs Lövåsvägen
13. Boende längs Lövåsvägen
14. Fastighetsägare Rished 1:7
15. Alagårdens samfällighetsförening
16. Fastighetsägare Rished 2:82
17. Fastighetsägare Målje 6:67

2020-08-06
2020-08-06
2020-06-26
2020-08-07
2020-06-15
2020-07-03
2020-06-25
2020-08-10
2020-08-10
2020-08-17
2020-07-04
2020-07-06
2020-07-24
2020-07-29
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-10

kommentar
kommentar
ingen erinran
kommentar
kommentar
ingen erinran
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar

18. Nol-Alafors vägförening
19. Yttrande utan angiven adress

2020-08-06
2020-07-13

kommentar

De framförda synpunkterna i skrivelserna citeras eller sammanfattas och kommenteras med kursiv
stil enligt följande:
1. Länsstyrelsen
Utställningsyttrande nr 2 över förslag till detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 i
Ale kommun, Västra Götalands län Utställningshandlingar daterade 2020-06-04 för
yttrande enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10)
Länsstyrelsens samlade bedömning Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar att bebyggelse kan bli olämplig för människors
hälsa och säkerhet med avseende på geotekniska aspekter. Sveriges geotekniska institut (SGI) har
lämnat ett yttrande daterat 2020-08- 06 som bifogas i sin helhet. SGI har inte kunnat ta ställning
till om stabiliteten för planområdet mot Pers å kan bedömas som tillfredsställande. Detta beror på
att tillhörande undersökningar och redovisning av utförda stabilitetshöjande åtgärder saknas i
planunderlaget. SGI rekommenderar att planhandlingen kompletteras med relationshandling som
visar hur kc-pelama mot Sköldsån blev installerade. SGI ställer sig också frågande angående hur
lastbegränsningen säkerställs i området mellan Sjövallavägen, Rishedsvägen och kc-pelarna som
har installerat mot Sköldsån då största delen av detta område ej ingår i det aktuella planområdet.
Länsstyrelsen instämmer i SGI:s synpunkter och anser att dessa frågetecken måste rätas ut innan
planförslaget antas.
Synpunkter enligt annan lagstiftning Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2020-06-26
som bifogas i sin helhet. Trafikverket anser att deras synpunkter från tidigare skede har beaktat.
Trafikverket har därför inga invändningar mot planförslaget.
kommentar:
Stabilitetsåtgärder vid Pers å är genomförda med statsbidrag för skydd mot naturskada och
slutrapport är godkänd av MSB och SGI. Slutrapport har skickats till SGI. Utförande av KCpelarskärm är beskrivet i PM daterat 2018-01-12 som ingår i underlagsmaterialet till
detaljplanen, underlaget har kompletterats med ritningsmaterial. De delar som ligger utanför
planområdet mellan Sjövallavägen, Rishedsvägen och skärmen är inte planlagda och består av
urdrifttagen jordbruksmark. Inom området finns inga byggrätter. Området säkerställs på samma
sätt som annan mark som inte är detaljplanelagd, genom att uppförande av byggnader och upplag
samt mellanlagring av massor i huvudsak är bygglovspliktiga enligt Plan och bygglagen eller
anmälnings-/tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Att det finns stabilitetsproblem längs våra
vattendrag är känt inom den kommunala förvaltningen och geotekniskt underlag finns tillgängligt
digitalt kopplat till kommunens kartsystem. Då det är jordbruksmark är det inte troligt att vi
medger åtgärder som omöjliggör att marken brukas om inte motiv för detta finns i form av ett
väsentligt samhällsintresse.
2. Statens geotekniska institut
SGI:s synpunkter SGI har tidigare lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttranden är
daterade 2014-02-17 samt 2015-04-29 med dnr. 5.2-1009-0697. I vårt yttrande daterat 2015-04-29
kommenterade vi att "SGI har ingen erinran mot att området förstärks på ett tillfredsställande sätt
innan planen antas. Vi vill framhålla vikten av att förstärkningsåtgärderna utformas så att
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planområdet blir fullt tillfredsställande m. ht. risk för skred. Med en KC-pelarförstärkning i
redovisat läge förefaller låg säkerhet kvarstå för området mellan förstärkningen och ån varför detta
särskilt måste beaktas vid dimensioneringen av åtgärden. Planområdet bakom KC-pelarna måste
således förbli tillfredsställande stabilt även efter ett eventuellt skred inom området mellan pelarna
och ån om låg säkerhet kommer att kvarstå här." I det geotekniska underlaget till planhandlingen
ser vi redovisade beräkningar som påvisar att den utförda åtgärden medför tillfredsställande
stabilitet för planområdet även efter ett eventuellt skred.Vår synpunkt från tidigare yttrande har
således beaktats. I ritningsunderlaget ingår även installationsanvisningar för KCpelarförstärkningen. SGI har ingen kommentar avseende dessa, men då förstärkningsåtgärden är
en förutsättning för tillfredsställande stabilitet mot Sköldsån rekommenderar vi att planhandlingen
kompletteras med relationshandling som visar hur KC-pelarna faktiskt blev installerade.
Stabilitetsberäkningar har bl.a. utförts med en utbredd last om 15 kPa öster/söder om utförd KCpelarförstärkning och denna last är även införd som en lastbegränsning inom kvartersmark på
plankartan. SGI vill dock ställa frågan angående hur lastbegränsningen säkerställs i området
mellan Sjövallavägen, Rishedsvägen och KC-pelama, då största delen av detta område ej ingår i
aktuellt planområde. Ca 200 m öster om planområdet rinner Pers å. Terrängen är generellt sett
plan fram till släntkrön, där marken sedan sluttar ner mot vattendraget. Höjdskillnaden i åravinen
är 10 m. I Planbeskrivningen står avseende stabiliteten invid Persån att "Tidigare undersökningar
visar att stabilitetsförhållandena där är förbättrade genom avschaktning och stödfyllning. Mellan
Pers å och planområdet ligger ett befintligt bostadsområde. Stabiliteten för planområdet mot Pers å
bedöms som tillfredsställande. Underlaget för kommunens bedömning, dvs dessa tidigare
undersökningar samt redovisning av utförda stabilitetshöjande åtgärder, har ej ingått bland
planunderlagen. SGI har därför inte kunnat ta ställning till om stabiliteten för planområdet mot
Pers å kan bedömas som tillfredsställande. Vi anser att planhandlingen bör kompletteras med detta
underlag. SGI rekommenderar slutligen att kommunen går igenom stycket "Topografi" i
Planbeskrivningen, då vi i detta stycke bl.a. noterade flera nivåangivelser som skiljer sig från vad
som står på Plankartan.
kommentar:
Se svar till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stycket topografi ses över och höjder korrigeras till
rätt höjdsystem.
3.Trafikverket
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2014-02-12 (TRV 2014/5011), och hade då
synpunkter gällande: Hållbara transporter, Påverkan på Alingsåsvägen och Buller. Trafikverket
anser att kommunen har bemött de synpunkter som framfördes av Trafikverket i samrådsskedet på
ett tillfredställande vis och har inget att invända mot. Trafikverket vill dock poängtera att
eventuella framtida åtgärder på Alingsåsvägen behöver säkerställas genom avtal mellan kommun
och Trafikverket.
kommentar:
Noteras
4. Lantmäteriet
Delar av planen som bör förbättras
Egenskapsbestämmelser relaterade till tomt eller fastighet. I planförslaget har
egenskapsbestämmelser gällande omfattning och placering relaterats till begreppet tomt.
Lantmäteriet vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän
plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt
anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett
ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt har inte någon betydelse i
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äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet
kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter.
Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara
svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet är
därför ofta att föredra i planbestämmelser.
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark I planförslaget har kvartersmark för
bostadsändamål lagts ut i direkt anslutning till gränsen mot Rished 2:82 och 1:7. Varken i
grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns.
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat
läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av
kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken
och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt
utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar
sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När
gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge
göras.
Plankartan följer inte boverkets rekommendationer Regeringen har i flera sammanhang
betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida
digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som
gäller för detaljplaner med planstart under tiden fram till och med december 2014. För denna typ
av detaljplaner bör som bekant PBL Kunskapsbanken (i den form som gällde fram till årsskiftet
2014/2015), tillämpas som Boverkets rekommendationer för utformning av planen. Plankartans
utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till
varför så har skett: • Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt
rekommendationerna (”Byggnad får inte uppföras”). Delar av planen som skulle kunna förbättras
Teckenförklaring till grundkartan Symbolerna i teckenförklaringen till grundkartan innehåller
färger för tex lövträd (grön symbol), som inte överensstämmer med redovisningen i själva
grundkartan som är svart-vit vilket kan upplevas missvisande för läsaren.
Fastighetsreglering av samfälld mark Kommunen/exploatören bör ha i åtanke att om
fastighetsreglering av den samfällda mark som berörs av detaljplanen sker efter planens
antagande, kommer marken i en lantmäteriförrättning att värderas (om överenskommelse ej kan
nås) högre än om fastighetsregleringen sker innan planens antagande. Vidare skulle avsnittet om
överföring av samfälld mark utvecklas gällande hur genomförandet är tänkt att ske (dvs genom
överenskommelse eller inte) samt ansvarsfördelningen
kommentar:
Begreppet tomt är medvetet valt då det i nuläget inte är klart hur området kommer att
fastighetsindelas. Området kan både komma att styckas i tomter för äganderätt eller bebyggas
som till exempel radhus i bostadsrättsform. Kommunen vill dock kunna styra tomtstorlek oavsett
upplåtelseform och fastighetsindelning. Bestämmelsen har dock omformulerats till att i stället
ange största antal tomter inom en egenskapsyta. Gräns till Rished 2:82 är inmätt och redovisas på
grundkartan. Prickmarkbestämmelsen har justerats, liksom teckenförklaringen till grundkartan.
Synpunkt om fastighetsreglering har vidarebefordrats till exploatören. Avsnittet om överföring av
samfälld mark har setts över och utvecklats i sitt innehåll.
5. Skanova
Skanova har markförlagda kablar i området. Vi önskar att så långt som möjligt behålla befintliga
kabelanläggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova
vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
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kommentar:
Noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatör.
6. Ale el
Inget att erinra. Information kring nätanslutning och vidare kommunikation.
kommentar:
Noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatör.
7. Verksamhet VA
Det framgår av planbeskrivningen att anslutning till det kommunala vatten och spillvattennätet
kan ske antingen i Sjövallavägen eller Rishedsvägen. Ledningarna belägna i Rishedsvägen har för
VA-huvudmannen okänd status och funktion varpå VA-huvudmannen ej förespråkar anslutning
till dessa om ej dess status och funktion utreds och säkerställs. Vad gäller tryckstegring inom
enskild byggnad bör det framgå att framtida drift och skötsel av dessa åläggs fastighetsägaren.
Förslag till planbestämmelser Egenskapsbestämmelsen b2 vilken reglerar att avskärande dike ska
finnas bör utvidgas och appliceras på all kvartersmark som angränsar till släntområdet.
kommentar:
Beaktas
8. Verksamhet renhållning
Enligt Föreskrifter om avfallshantering anser Renhållningen att avfallsutrymme med yta för
möjlighet till full sortering ska beaktas i detaljplanen.
Synpunkter om dimensionering och lokalisering av yta för avfallsutrymme.
I övrigt har Renhållningen inget att erinra.
kommentar:
Noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatören för vidare hantering i genomförandet.
9. Verksamhet infrastruktur
Både den nya gatan och Rishedsvägen får en likvärdig trafikbelastning och bör ha samma
utformning med en körbana på 5,5 m samt gångbana. Sektionsbredden som beskrivs i
planbeskringningen anges till 8,3-7 m bred, det är svårt att avläsa i plankartan vart de olika måtten
gäller samt varför en viss bredd är angiven. Det är viktigt att gångbanan blir sammanhållen och
inte enbart finns på delar av vägnätet. Belysning finns inte angivet i planprogrammet och kan
komma att kräva utrymme i sektionen. God sikt skall säkerställas i korsningspunkter samt 90
graders kurvor med sikttriangel. Den befintliga vägen som är inritad sträcker sig inte hela vägen
till den nya gatan så antingen behöver bef väg byggas ut eller så behövs en vändplats. Om bef väg
ska byggas ut kanske detaljplanen ska utökas, eller så skrivs det in i exploateringsavtalet.
kommentar:
Inför antagande har Rishedsvägen utretts och justeringar har gjorts för att möjliggöra utbyggnad
till högre standard. Sektionen har i delar breddats för att rymma belysning. Sikt har säkerställts
med prickmark i 90-graderskurvan.
10. verksamhet miljö
Naturvärden Områdets värden
Området ligger inom utpekat hasselsnokslandskap och hasselmuslandskap.
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Under utställningsperioden framkom uppgifter om att hasselmus har observerats i juni 2020 av en
boende i närområdet. Inventering av hasselmus i och runt planområdet måste därför göras.
Området är också värdefullt för groddjur. Vanlig groda observerades vid inventeringen i april
2020. 2018 påträffades en mindre vattensalamander på fastigheten Rished 2:82.
Under utställningsperioden inkom uppgifter om groddjuren i området samt synpunkter
på den utförda inventeringen. Konsekvenser för försvunna landmiljöer samt hänsyn ska
redovisas i planen.
I området finns också naturvärden i form av biotopskyddade stenmurar och diken.
Jordbruksmark Området ligger till stor del på jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark får
enligt 3 kap. 4 § miljöbalken tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Den alternativstudie som gjorts nämner endast platser i Alafors. Detta är inte tillräckligt enligt
miljöbalkens krav. Byggnation på platsen kan således inte medges.
Förslag till justeringar i planen Planområdet bör utökas så att det finns plats för att genomföra
nödvändiga kompensationsåtgärder. Planbestämmelser behövs för att säkerställa
kompensationsåtgärderna. Om kompensationsåtgärderna utförs utanför planområdet behöver de
säkerställas på annat sätt. Ett generellt rekommenderat skyddsavstånd till träd som skall bevaras är
15 gånger stamdiametern för att inte skada trädens rotsystem. Ytor för planbestämmelsen n5
behöver därför justeras så att den uppfyller skyddsavståndet. Den ska gälla för alla
bevarandevärda träd inom planen och alla trädarter, inte enbart ekar. Den mark där träden står bör
vara allmän platsmark. Planbestämmelsen n3 bör kompletteras med att utformningen av diken och
dammar samt stenmurar och rösen ska gynna biologisk mångfald. Planbestämmelserna n4 och n5
kan ersättas av en bestämmelse med formulering om att naturkaraktären ska bevaras.
Bestämmelsen bör kort ange den karaktär som ska bevaras.
Strategisk planering, miljömål och hållbar utveckling Området ligger relativt nära bra
möjligheter att åka kollektivt, men det finns ändå en stor risk att de boende kommer att välja bilen.
Enligt Ale kommuns Energi- och klimatstrategi bör kommunen planera klimatsmart och underlätta
för resor med cykel och kollektivtrafik. Byggnation i området bedöms motverka miljömålen Ett
rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Regionalt tilläggsmål för Ett rikt
odlingslandskap säger att:
År 2020 ska den totala arealen åkermark i regionen inte ha minskat med mer än
200 ha jämfört med 2015, för att så långt det är möjligt kunna användas i produktion. Detta mål
har redan överskridits och det kan därför inte anses vara lämplig markanvändning att bebygga
ytterligare jordbruksmark.
Dagvatten och klimatanpassning Planen bör kompletteras med planbestämmelser som
säkerställer en dagvattenhantering som når upp till kommunens Dagvattenpolicy och
Dagvattenhandbok.
Sköldsån har måttlig ekologisk status och kvalitetskravet är god ekologisk status 2027.
Då dagvattenutredningen inte innehåller någon beräkning av föroreningshalter går det inte att yttra
sig angående påverkan på recipienten Sköldsån.
Med tanke på typ av bebyggelse och de reningsanläggningar som föreslås är påverkan
dock sannolikt liten, förutsatt att anläggningarna utförs och är rätt dimensionerade.
Detta behöver därför säkerställas på plankartan.
Sammanfattande bedömning Planarbetet bör avslutas på grund av att planen ianspråktar
brukningsvärd jordbruksmark. En tillräcklig alternativstudie saknas. Planen bör kompletteras
enligt synpunkterna ovan.
kommentar:
Strategiska bedömningar görs i översiktsplan, planförslaget är förenligt med gällande ÖP. I
planens syfte ingår att planen ska bidra till ortsutveckling i Alafors, detta kan av uppenbara skäl
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endast ske i eller i anslutning till orten. Hasselmusinventering har genomförts och
kompensationsåtgärder föreslagits. Det är dock inte möjligt att i detaljplan eller
exploateringsavtal kräva kompensation, då det inte är påvisat att det finns/fanns hasselmöss inom
området. Det är dock fullt möjligt att exploatören genomför frivilliga kompensationsåtgärder.
Biotopskyddsdispens har kompletterats och erhållits från Länsstyrelsen. Det bedöms inte
nödvändigt att utvidga planområdet, då angivna kompensationsåtgärder för
biotopskyddsdispenserna är lokaliserade utanför planområdet i jordbruksmark och generellt
biotopskydd inträder. Ytterligare utredning av påverkan på groddjur har inte bedömts nödvändig
då det i området finns stora arealer som kvarstår opåverkade där grodpopulationen kan söka föda
och vistas. Planområdet är lokaliserat i anslutning till och förlängning av befintlig bebyggelse,
det innebär att ingen helt ny barriär blidas även om befintlig förstärks. Ytor för
dagvattenhantering är säkerställda på plankartan och planenheten delar bedömningen att
påverkan på recipienten sannolikt är liten till följd av bebyggelsens art och föreslagen
dagvattenhantering.
11. Boende på Lövåsvägen
Sjövallavägen är i dag väldigt hårt trafikerat vi har våra uteplatser mot vägen vi behöver inte mer
trafik där. 5-10 års byggarbetsplats? Tänk på oss som bor här. Alafors är ett litet samhälle låt det
förbli så.
kommentar:
Sjövallavägen har enligt den trafikmätning som utförts som del i planarbetet en medeldygnstrafik
på 870 fordon, av vilket 3,9% är tung trafik och medelhastigheten är 35 km/h. Vilket varken är en
stor trafikvolym eller väldigt höga hastigheter. Även om ett genomförande av planen kan antas
innebära nära en fördubbling av trafiken så är det en ökning från låga nivåer. Av de befintliga
uteplatser som är orienterade mot Sjövallavägen överskrids bullerriktvärdet på vissa av dessa
redan idag. Inom bostadsområdet finns mindre gemensamma uteplatser i anslutning till lekplatser
och odlingsområde som har lägre bullernivåer än riktvärdet. Sammantaget bedöms därför
utemiljö och friytor få en acceptabel bullernivå. Exploatören bedömer en utbyggnadstid på
mellan 5-10 år, men det innebär inte att byggnation kommer att pågå dagligdags i 5- 10 år, utan
att utbyggnaden kommer att ske etappvis. Det finns en politisk vilja att alla orter ska utvecklas,
detta gäller även Alafors.
12. Boende på Lövåsvägen
Även jag har mkt svårt att se att det är tänkt på att det nya skall passa in i miljön!!! Höghus, hur är
det tänkt!!! - Ang trafiken, ja här är mkt trafik redan nu som åker på vägen och är det träningar/
match eller cuper så är det illa!! Jag kan se att det skulle bli mkt påfrestande med ex 160 nya bilar!
Bilarna kommer inte bara att köra till och från arbetet, alltså två ggr om dagen, det blir handlingar,
fritidsaktiviteter både för barn och vuxna samt andra utflykter. Det är många barn som rör sig i
området så detta medför risk för olyckor för både barn och äldre. - under byggnation, Emris säger
att bygget tar mellan 5-10 år!!!! Åker det nu EN tung lastbil eller ex grävmaskin förbi mig skakar
soffan/sängen/ glasen skallrar, det spricker i skivorna runt fönster. - ljudnivån kommer att påverka
oss som bor intill otroligt mkt både från byggnation samt när det är klart!! - ang groddjur, det är
otroligt mkt grodor i område! - Djur i allmänhet, det är många djur som går över området. Tryggheten / lugnet i området/Alafors minskar betydligt med så mkt befolkning. Jag har bott i
Alafors i 35 år, alltid känt mig trygg. När jag pratar med min son om hans uppväxt i Alafors
uttrycker han att det var det bästa stället att få växa upp på. Han har alltid kunnat känna dig trygg i
området, kunnat Ex gå till sjön och bada tryggt med sina kompisar. Det finns en anledning till
varför jag valt att bo kvar här och det är lugnet som finns runt omkring! Hade jag haft behov att bo
mer centralt hade jag väl gjort det. Jag vill absolut INTE att fina Alafors skall bli som Älvängen el
Nödinge, Varför förstöra?!
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kommentar:
Se svar till yttrande 11 angående trafikintensitet och utbyggnadstid. Se svar till yttrande 13
angående groddjur. Planförslaget innebär att bebyggelsen anpassats. Mot den lägre bebyggelsen
i väster som är på samma höjd som planområdet är skalan lägre, i den östra delen innebär den
skogsklädda höjden att bebyggelsen kan ta stöd i landskapet och inte bli lika dominerande som om
byggnaderna varit helt fristående på platt mark. Bebyggelsen har också anpassats genom
utformningsbestämmelser, om takform (sadeltak med vinkel mellan 25-45) och att bebyggelsen ska
brytas upp i mindre volymer. Exploatören är enligt jordabalken ansvarig för att åtgärder på dess
fastighet inte påverkar grannfastigheter så att dessa skadas. Ett vanligt förfarande är att
grannfastigheter förses med vibrationsmätare och att besiktning genomförs innan och efter utfört
arbete, vilka åtgärder som blir aktuella här kommer att preciseras och säkerställas av
byggherren/exploatören innan byggstart. Sjövallavägen har gång- och cykelväg separerad från
biltrafiken och den planerade gatan i planområdet planeras med gångbana. Detaljplanen
säkerställer att tillräckliga sikttrianglar finns i korsningspunkter. Passagen mellan gång- och
cykelväg och gata kommer att hastighetssäkras, vilket säkerställs i avtal. Planen bedöms ur
trafiksäkerhetssynpunkt som acceptabel. Det finns en politisk vilja att alla orter ska utvecklas,
detta gäller även Alafors.
13. Boende på Lövåsvägen
Ett komplement till den naturvårdsundersöknigen som gjorts för ”Detaljplan Rished 7:1” och som
har vissa begränsningar vad gäller groddjur i området. I den naturundersökning som föreligger
byggprojektet säges att ett mindre antal grodor observerats på ett ställe vid vägen i det aktuella
området. I den fördjupade inventering av groddjur som gjorts sägs området ha ett ’svagt värde för
groddjur’ vilket är en utomordentligt felaktigt uppfattning. Alafors har en stor population av
vanlig groda, Rana temporaria, som är en fridlyst grodart i Sverige. I dammarna nere vid
Hältorpsån, som kommer från Hältorpssjön, leker varje vår ca 1000 par av arten. Detta område
gränsar till det aktuella byggområdet. Denna grodpopulation som varje år producerade ca 1000
romklumpar, vilket innebär ca 1 miljon larver, utgör en utomordentligt viktig del i ekosystemet
och dessa larver är viktig föda för andra arter, tex trollsländelarver m fl. De vuxna grodorna
lämnar lekdammarna efter parningen och sprider ut sig i omgivande skogar och ängsmarker och
ses nu inte lika frekvent eftersom de är nattaktiva djur. Lekdammar nyttjas av de vuxna grodorna
endast ca två veckor i slutet av mars / början av april varje år. Sedan lämnar grodorna
lekdammarna för resten av året för att söka sig till näringsområden för att äta/leva. Grodlarverna
metamorfoserar i juli och lämnar då lekdammarna och söker sig då till omgivande marker för att
finna föda och växa. Dessa näringsområden utgörs av ganska stora ytor i det omgivande
landskapet och består av öppna och halvslutna market och emellanåt också av skog. Om dessa
näringsområden begränsas kan populationens överlevnad reduceras och eventuellt slås ut. För
populationens fortbestånd är alltså inte enbart lekdammar viktiga utan i högsta grad också
omgivande näringsmarker. De berörda åkrarna i byggområdet Rished 7:1 ingår i
grodpopulationens näringsområde varför byggandet sannolikt kommer att ha en negativ påverkan
på arten vanlig groda. Jag har följt denna grodpopulation in tjugo års tid och dokumenterat dess
fluktuationer och tillväxt. Önskvärt vore att naturvårdshänsyn togs till fortbeståndet av denna för
Alafors utomordentligt viktiga grodpopulation.
kommentar:
Kommunen är medveten om att Alafors har en stor grodpopulation och att alla groddjur är
fridlysta. Det formella lagskyddet gäller dock endast för områden för lek och vila. Stora arealer
med både öppen mark och skog kvarstår i Alafors och ytor för födosök finns därför rimligtvis
inom området också om denna del av Rished 7:1 bebyggs.
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14. Fastighetsägare till Rished 1:7
Vid mötet Onsdag 17 Juni 2020, så ställde jag följande frågor. - Varför har våra kommentarer som
jag sände in 2014-07-13 tagits bort, fick inget bra svar på detta varför man gjort så, utan att jag
borde nog sända in dessa igen. - Så då får väl jag sända in de igen - Vi hade invändningar mot
höjden på byggnaderna och placeringen av dessa, som vi inte kan acceptera, samt att dessa
kommer att inskränka på utsiktsmöjligheterna. Vi förespråkar att planerad bebyggelse anpassas till
befintlig bebyggelse. Dvs. max tvåvåningar eftersom detta är det som finns idag. Ser nu på den
nya detaljplanen att man har flyttat fyra våningshusen ännu högre upp i sluttningen, och närmare
vår fastighet. Detta kommer att ta bort ännu större det av vår utsiktsmöjlighet. Och detta kan vi
inte acceptera. Sedan så kommer vår fastighet att få en värdeminskning, detta kommer vi heller
inte att acceptera. Ställde följande frågor som vi vill ha svar på. -Höjd på fyravåningshusen. Ökad trafik på Sjövallavägen, hur löser man trafiksäkerheten. - Hur löser man utfarten på
Alingsåsvägen på ett trafiksäkert sätt. - Hur mycket material kommer att transporteras bort från
byggområdet, antal tunga transporter dagligen under byggtiden. - Hur mycket material kommer att
transporteras till byggområdet dagligen under byggtiden. - Hur kommer markarbetena att påverka
grundvatten nivån för oss som bor ovanför så att det inte påverkar vår vattenbrunn. Vår åsikt är att
man ska bygga klimatsmarta hus, dvs. solpaneler för el, bergvärme, och använda sig av trä som
byggnadsmaterial, tycker att detta vore ett mycket bättre val, och samtidigt sätta Ale på kartan
över kommuner som tänker miljösmart och tänker minimera sitt CO2 fotavtryck. Vi lever ju ändå
på 2000-talet. Det som planeras att byggas påminner mera om 60-70.tals tänk. Sedan så var en
motiveringarna till att bygga höghus på landet att man skulle få utökad service, så vår fråga är
vilka affärer har visat intresse av att öppna i Alafors. Är helt säker på att varken ICA, Coop eller
Lidl kommer att bygga någon affär i Alafors pga. denna byggnation. Detta för att näthandeln har
ökat och kommer att öka även när det gäller livsmedel. Sedan så står det i planbeskrivningen att
svalltornet skall bevaras och inte får rivas, detta är redan nu i mycket dåligt skick, stora delar av
taket är redan borta och det regnar in i bärande konstruktioner, kommer man att åtgärda detta ?.
Gällande inventering av växt- och djurliv. Man har röjt det möjliga habitatet för hasselmus och
hasselsnok före en inventering, hur kan man ha fått tillstånd att göra detta eftersom dessa arter är
fridlysta.
kommentar:
Yttrandet från 2014-07-13 är kommenterat i samrådsredogörelsen daterad 2015-03-02.
Samrådsredogörelsen är en planhandling och ingår i antagandehandlingen. Vid utskicket juni
2020 har dock endast utställningshandling 2 inklusive utställningsutlåtande från utställning 1
skickats ut. Yttrandet är alltså inte borttaget. Men redovisat i en tidigare handling. Regleringen av
höjden var i utställning 2 ändrad från byggnadshöjd till nockhöjd angivet som plushöjd. Detta för
att nock- och plushöjd är tydligare begrepp. Plushöjden är som högst satt till +47 m. Nock-plushöjden på bakomliggande byggnader är, som referens: Rished 1:7 nockhöjd +48,3 m, Rished 7:2
nockhöjd +49,7 m (inmätta höjder). Byggrättsgränsen har inte justerats söderut jämfört med
utställning 1. Planförslaget innebär att bebyggelsen anpassats. Mot den lägre bebyggelsen i
väster som är på samma höjd som planområdet är skalan lägre, i den östra delen innebär den
skogsklädda höjden att bebyggelsen kan ta stöd i landskapet och inte bli lika dominerande som om
byggnaderna varit helt fristående på platt mark. Bebyggelsen har också anpassats genom
utformningsbestämmelser, om takform (sadeltak med vinkel mellan 25-45) och att bebyggelsen ska
brytas upp i mindre volymer.
Den som bor i en tätort kan inte räkna med att obebyggda områden förblir obebyggda och visst
mått av så kallad planskada får generellt sett tålas. Bedömningen i planarbetet är att skadan inte
är så stor att den övergår i att vara en olägenhet, vilket alltså inte är acceptabelt. Utan att den är
tolerabel. Det finns inget verifierat samband mellan värdeminskning och tillkommande
bebyggelse.
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Den kapacitetsutredning som utgör underlagsrapport till planarbetet ser inga behov av
kapacitetshöjande åtgärder i korsningen Sjövallavägen/Alingsåsvägen, kommunen ser inget skäl
att ifrågasätta den beräkningen. Sjövallavägen har gång- och cykelväg separerad från biltrafiken
och den planerade gatan i planområdet planeras med gångbana. Detaljplanen säkerställer att
tillräckliga sikttrianglar finns i korsningspunkter och att passagen mellan gång- och cykelväg och
gata kommer att hastighetssäkras, vilket säkerställs i avtal. Att ange mängd material som kommer
att transporteras in och ut från området per dag är omöjligt då det är helt beroende av
utbyggnadstakt. I Västra Götalands län råder generellt förbud mot markavvattning. Det är därför
en förutsättning att byggnation och bebyggelse utförs på ett sådant sätt att grundvattennivåer inte
påverkas. Se även svar till yttrande 12 angående vibrationer.
Kommunen delar åsikten att klimatsmart bebyggelse är önskvärt, men det är enligt lag inte möjligt
att ställa som krav i detaljplan.
Kommunen delar synpunkten om livsmedelshandel. I planbeskrivning står bland annat följande
om service: ” Det är främst den kommersiella servicen som är känslig för bristande
befolkningsunderlag och också den allra svåraste att planera för, särskilt då handeln står inför
stora strukturförändringar i form av snabbt ökande e-handel inom allt fler handelssegment och en
trend som hittills gått mot färre och större handelsanläggningar.
Ett bostadstillskott om 150-200 lägenheter skulle svara mot en 10-20 procentig befolkningsökning
(beroende på lägenhetsstorlekar) och ge ett välkommet tillskott som underlag för befintlig och i
bästa fall tillkommande, service.” (Understrykning som tydliggörande, ej i planbeskrivning).
Skicket på svalltornet är noterat. Något tillstånd för röjning har inte getts.
15. Alagårdenssamfällighetsförening
Den ökade trafikbelastningen på Sjövallavägen kommer att påverka våra fastigheter och oss
påtagligt. Dels genom att den ökade trafikvolymen kommer att förändra det faktiska läget för ett
stort antal tomter och uteplatser för våra medlemmar. Motordriven trafik kommer givetvis att stå
för de stora olägenheterna avseende buller och avgasutsläpp, men även ökad cykel- och gångtrafik
skapar ett mer utsatt läge där man inte längre kan vara lika privat och avskild. Möjligheterna till
rekreation på den egna tomten minskar vilket leder till sämre livskvalitet. Det är ju inte ett par nya
hus som det planläggs för här, utan för ett (med Alafors-mått mätt) gigantiskt bostadsområde!
Utöver detta så kommer den ökade trafikmängden och den tunga trafiken under byggtiden (som
verkar bli lång) att riskera skada våra medlemmars byggnader. Även om det inte skulle gå så långt
så att rörelserna i marken utlöser ett skred så är det ett faktum att tung trafik på Sjövallavägen
skapar vibrationer i marken som gör att våra hus rör sig. Detta är påtagligt varje gång en lastbil
eller grävmaskin körs förbi. Under arbetet med den s k KC-skärmen så gungade husen under lång
tid och medlemmar hos oss uppger att de fått skador på fastigheterna under den tiden i form av
sättningar, sprickor etc. Den gången gjordes inga ansatser från markägaren/exploatören att
säkerställa att våra fastigheter förblev opåverkade. Inga förbesiktningar eller liknande skedde
varför det gissningsvis är omöjligt att i efterhand bevisa att skadorna uppkom i samband med detta
arbete. Det får inte ske igen!
Finns det risk för att den planerade dagvattendammen kommer att medföra ökad förekomst av
myggor eller andra stickande insekter i området? Har man undersökt den risken?
I samband med arbetet att ta fram en ny detaljplan för Rished 7:1 så uppmanades Ale kommun av
SGI att undersöka skredrisken i slänten nedanför vårt område. (mellan Alagårdens mark och
Alingsåsvägen) Detta eftersom man såg att det kunde finnas en risk för att ett skred där skulle
kunna innebära att delar av Sjövallavägen och även delar av det då aktuella planområdet skulle
kunna påverkas. Undersökningen bekostades av Ale kommun eftersom man såg att det handlade
om att objekt med ett kommunalt allmänintresse kunde vara hotade. Kommunen menade att
Sjövallavägen var viktig infrastruktur. Vi uppfattar det som att Sjövallavägen i (även det senaste)
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förslaget till ny detaljplan kommer att få en än viktigare roll som huvudsaklig färdväg till det nya
bostadsområdet som planeras. Vi undrar över varför denna osäkerhet kring den geotekniska
stabiliteten för områdets framfartsväg inte nämns i den aktuella utställningen. Handlar det bara om
att Sjövallavägen ligger utanför planområdet?
Vi anser att det i realiteten är en mycket viktig fråga, intimt förknippad med detaljplanearbetet,
som flera aktörer har ett gemensamt intresse i: vår samfällighet och dess medlemmar vill inte att
våra hus skall skadas, exploatören vill ha en säker framfartsväg till nya området och vill inte att
hans mark skall drabbas eller vara ansvarig för att ha utlöst ett skred som skadar andra, kommunen
vill att infrastrukturen av allmänintresse skall vara säker. Denna fråga anser vi bör vara löst innan
man går vidare med detaljplaneförändringen.
kommentar:
Se svar till yttrande 11 angående trafikintensitet och yttrande 12 angående vibrationer under
byggtiden.
Dagvattendammen har inte utretts med avseende på ökad mängd mygg och dylikt. Landskapet
kring dagvattendammen är dock öppet och därmed mer vindutsatt än mer skyddade områden.
Mygg väljer generellt sett inte vindutsatta områden. Yttrandet har vidarebefordrats till
exploatören för kännedom och inför genomförande av dagvattendamm. Huvudskälet till att
Sjövallavägen inte behandlas i planbeskrivningen är, helt korrekt antaget, att den inte ingår i
planområdet. På samma sätt som att inte Alingsåsvägen eller E45 beskrivs närmare. SGI (Statens
Geotekniska Institut) har förordat att området kring Sjövallavägens anslutning till Alingsåsvägen
undersöks geotekniskt. Detta område ansågs av SGI vara av intresse för detaljplanens tidigare
utformning som innebar ytterligare bebyggelse norr om Rishedsvägen och att Sjövallavägen
ingick i planområdet. Sjövallavägen (och Alagården) har utretts närmare och utredningen
redovisar även åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen ligger utanför detta planarbete.
Detaljplanen innebär inte att de geotekniska förutsättningarna försämras, även om det kan
komma att innebära en något ökad trafiklast på Sjövallavägen till exempel under utbyggnad av
området. Utredningen konstaterar att Sjövallavägen är på mothållande sida (i motsats till
pådrivande sida där ett skred kan startas) och ytterligare last på Sjövallavägen är alltså snarare
positivt för stabiliteten i området. Hantering av Sjövallavägen och eventuella åtgärder är alltså
inte kopplade till ett plangenomförande.
16. Fastighetsägare Rished 2:82
I anspråkstagande av jordbruksmark.
Vi anser att utredningen är subjektivt utförd och anpassad efter egna intressen.
Byggnation kan tillexempel utföras i mindre omfattning på fler platser och inte bara som stora
komplex såsom förslaget Rished 7:1 utan att ta jordbruksmark i anspråk.
Man bör titta på fler orter i Ale och inte bara Alafors för att uppfylla kommunens önskan om
förtätning.
Vi anser att jordbruksmarken bör finnas kvar för människors rekreationsvärde och biologisk
mångfald.
Trafik på Rishedsvägen.
I utställningsutlåtandet så skriver Länsstyrelsen att det behövs förtydliganden vad det gäller
trafiksäkerheten. Vi på Rished 2:82 anser att det inte är utrett med fakta som bas utan antaganden
och människors goda omdöme. Med den belastning som är idag så har de vägar (Rishedsvägen
och Sjövallavägen) som är tänkta att kunna nyttjas många fel som behöver förklaras hur man tänkt
åtgärda innan planen färdigställs.
Vi har följande synpunkter:
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Vi motsätter oss mer trafik på rishedsvägen pga trafiksituationen utanför Rished 2:82 som idag är
riktigt dålig, detta har påpekats vid flertal tillfällen i och med samråd. (se infogade tidigare
kommentarer)
Kommunen hänvisar till att människor kommer att köra in och ut från Rished 7:1 till
Sjövallavägen och inte på Rishedsvägen. Att förlita sig till människors goda omdöme när de har
bråttom och det bildas köer ter sig märkligt för oss som har pendlat till och från Göteborg och sett
hur dåligt omdöme som visar sig i dessa situationer. Med möjligheter att välja annan väg
(Rishedsvägen) kommer ju den att användas.
Med ökad belastning av gående, cyklister, bilar och transportfordon tex lastbilar när det nya
bostadsområdet 7:1 antas kunna nyttja Rishedsvägen, är det mer troligt att det kommer ske olyckor
mellan fordon och gående/cyklande. I dagsläget är det även många som inte bor på Rishedsvägen
som går och cyklar och det kommer att bli betydligt fler då det är tänkt att byggas 140-200 nya
boenden för att nå naturen som finns kring Hälltorp. Idag saknas gång och cykelbana och vägen
har trånga passager, krokighet, höjdskillnader och saknad av mötesplatser, hur tryggar man
deras/våras säkerhet på vägen?
I tidigare kommentarer (se nedan) så har vi använt samma uträkning som kommunen använt i
första förslaget med det antal hushåll som förmodades nyttja Rishedsvägen ut på Sjövallavägen,
vilket borde bli betydligt fler iom fler bostäder.
Gammal uträkning:
Enligt räkneexemplet så kommer det med befintliga ca: 50 hushåll betyda att det blir 1075
fordon rörelser, normalt sker dessa mellan kl.6.00 till kl. 22.00 vilket betyder mer än en bil i
minuten i snitt om man slår ut det på dessa timmar.
Se nedan utdrag kopierat från tidigare samråd:
Vägsituationen förbi vårt hus är idag dålig pga hur utformningen ser ut och belastning, bilar möts
på vår nedfart för de får inte plats och vill inte backa tillbaka för att mötas där vägen är bredare.
De verkar inte ha tagits hänsyn till detta över huvudet taget när man planerar att belasta vägen
ännu mera och skapa ännu mera problem för oss.Att belasta vägen 3 gånger så mycket som idag
är att göra dagens problem blir betydligt värre. Frågan är om det planeras att bilar skall köa på
min tomt eller hur är det tänkt? När exempelvis lastbilar kör förbi så rör sig vårt hus i dagsläget
pga huset ligger så nära vägen. Man vaknar om man sover på grund av buller och att huset rör
sig av vibrationer. Hur garanteras trafiksäkerheten (att vi kan köra ut, hämta post, barnen går
hem från skolan, mm) utanför vårt hus när den skall belastas så hårt? Vilken påverkan har denna
belastning på vårt hus: buller, vibrationer, mm. har det utretts?
Korsning Sjövallavägen och Alingsåsvägen.
Med ökat antal bostäder som genererar fler fordon där merparten förflyttningar sker på morgon
innan arbete och eftermiddag efter arbete, kommer köerna att ökas då alla fordon som ska ansluta
till och från Alingsåsvägen skall invänta och följa väjningsplikt. Hur säkerställs att köbildning inte
skapar problem för de boende i området och att trafiksituationen blir farlig för gående och
cyklande med 2 utfarter till Sjövallavägen
Trafiksituations utredning Sjövallavägen och Alingsåsvägen: Denna utredning bygger på
antagande då grunddata saknas och många okända faktorer som man bygger vidare på och får
fram att det inte blir problem. Verkar som om man planerar att ta problemen vart efter de dyker
upp, är detta okej i ett planarbete?
Mer service i Alafors
Kommentarer: I planbeskrivningen har man lagt till att …. Mer service i Alafors.
Att ha det som ett argument för ökad förtätning när man över tid har sett till att servicen minskat i
form av affärer, post, korvkiosk, skolor mm i Alafors, som nu ligger i Nödinge, Nol och
Älvängen. Vilken service är det ni anser att vi boende i Alafors skall få mer av?
Vi flyttade till Alafors för att det är lugnt, lantligt och att låg servicenivå inte ansågs vara ett
problem.
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5-8 års byggtid:
Vi motsätter oss den byggtid som togs upp på samrådet och ser det som att vi kommer lida
planskada på Rished 2:82
På samrådet framkom att byggnationen kommer att ta mellan 5 till 8 år enligt representant från
Svenska Stenhus.
Som boende mitt i byggnadsområdet skall vi störas i upp till 8 år av byggande?
Svenska Stenhus representant på byggmötet förklarade att byggnation alltid ger viss olägenhet,
men upp till 8 års olägenhet med oljud vibrationer byggtrafik mm anser vi är orimligt.
Planskada
Till svar på fråga i utställnings utlåtande (från Rished 2:82), står det om planskada och plannytta.
Vi som boende på Rished 2:82 som ligger mitt i planområdet har en klart dålig situation, om vi
skulle vilja sälja huset för att slippa 8 års olägenheter hur skall vi finna någon som vill ha 8 års
olägenhet och samtidigt betala för att få det? Vi anser att planskadan i dagsläget redan är mycket
stor!
Byggnader
Ytterligare så motsätter vi oss bebyggelse av höghus då dessa inkräktar väldigt mycket på vår
integritet i form av insyn och bevakade i vårt hem (det var inte det vi köpte när vi valde detta
hus).
Anpassning till befintlig bebyggelse
Enligt planbeskrivning har anpassningar gjorts till befintlig bebyggelse, men det finns ju inga
höghus idag så vad har man anpassat till? Och hur kommer betong/stenhus med samma utförande
att passa in i ett villaområde med många olika hustyper och former?
Bäcken på norra sidan av Rished 2:82
Vi har haft 2 stycken översvämningar i vår källare i samband av regnoväder där befintlig
avrinningsbrunnar utanför vår tomt inte klarat av mängden nederbörd.
I planen så vill man öka vattenflödet, hur säkerställs det att vi inte får ett större problem med
översvämningar i vår källare? Och vem tar ansvaret/kostnad vid problem?
Naturen i området Rished 7:1
Det framkom på samrådet att naturvärdesinventeringen inte kunde fullgöras pga av att habitatet för
hasselmus och hasselsnok hade förstörts genom röjning och avverkning samt körning med
grävmaskin strax innan inventering. Det är av riksintresse då hasselmus och hasselsnok är
rödlistade och vi vill ha svar på utfallet på den utredning/anmälan som skall göras till polis
och/eller åklagare då misstanke om miljöbrott föreligger.
Vi vill veta hur kommunen ställer sig till detta, om man anser att planläggningen kan fortsätta eller
om kommunen kan anta detaljplanen Rished 7:1?
Salamander
Enligt naturvärdesinventeringen så fann man inga spår av salamader, så var kommer de som vissa
år övervintrar i min källartrapp ifrån?
kommentar:
Se svar till verksamhet miljö gällande jordbruksmark. Det finns ett politiskt intresse att utveckla
alla orter inom kommunen. Huvuddelen av bostadtillskottet ska tillskapas i Älvängen och Nödinge
och särskilt Älvängen har vuxit mycket under de senaste åren. I nuläget så pågår aktiv
planläggning i Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen samt vid Kattleberg mellan
Älvängen/Skepplanda/Alvhem. Det är alltså inte så att kommunen huvudsakligen avses växa i just
i Alafors, men också i Alafors.
En viss mängd antaganden måste alltid göras i utredningsarbete i planeringsfasen. Sannolikt
kommer trafiken fördelas mellan Rishedsvägen och tillkommande gata/Sjövallavägen och
sannolikt kommer den som har möjlighet att välja, välja den väg som är kortast och mest
framkomlig. För tillkommande bostäder gäller det i de flesta fallen den tillkommande gatan inom
planområdet. Även boende längst in på Randåsvägen får en kortare väg om de väljer att köra
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igenom planområdet. Men ja, trafiken på Rishedsvägen kommer att öka, främst dock i dess östra
del, mellan fastighetsgräns vid Rished 2:82 och korsningen vid Sjövallavägen. Inom planen är ett
större område än bara vägbanan avsatt som vägområde så det är möjligt att med planstöd bygga
om vägen. Detta vägområde har också i delar justerats. Hur en utbyggnad av Rishedsvägen kan
genomföras har studerats inför antagande. Gång- cykelpassage kommer att hastighetssäkras. Som
underlag för kapacitetsutredningen har en trafikmätning gjorts just för att korrekt grunddata ska
finnas på plats. Länsstyrelsen tidigare utställningsyttrande har rört trafiksäkerhet kopplat till
kapaciteten i korsningen Sjövallavägen/Alingsåsvägen.
Se svar till yttrande 14 angående service och planskada som får tålas och svar till yttrande 12 och
14 angående skala och anpassningar till omgivningen. I planen finns prickmarksområden utlagda,
liksom att områdets lekplats föreslås lokaliseras, i anslutning till 2:82. För att inte bebyggelse ska
hamna för nära in på fastigheten.
Med rådande omständigheter är dagvattenflödena bara delvis styrda och vatten rör sig därför
också i lågpunkter över gärdet. Under utbyggnad kommer nya diken, kulvertar och fördröjningar
att tillkomma för att ta hand om dagvattnet. Vanligtvis utformas gator i nya områden så att de kan
fungera som skyfallsled vid häftiga regn.
Kommunen är inte lagförande myndighet och utdömer inte påföljd, det är polisen respektive
domstolsväsendet som gör det. Planprocessen är en lämplighetsprövning i så mening att vi prövar
markens lämplighet för bebyggelse. Polisen prövar om röjningen kan vara ett brott mot
artskyddsförordningen. Det är två separata frågor. För frågor om utredningen hänvisas till
polisen respektive Länsstyrelsen i Västra Götalands naturenhet. Naturvärdesinventeringen fann
inga spår av salamander, det betyder inte att de inte kan röra sig i området, men att de inte leker
inom området.
17. Fastighetsägare Målje 6:67
I anledning av nu presenterat planförslag för Rished 7:1 ändring av detaljplan.
Jag anser att det nu presenterade planförslag avviker i hög grad från tidigare presenterade förslag, vilket gör
att jag ser detta förslag som ett helt nytt planförslag mot de flera tidigare presenterade planförslagen för
Rished 7:1 avseende mängd bostäder, bygghöjd, kompakthet och som sådan borde få genomgå en helt ny
planprocess. Planförslagsområdet har flera gånger under åren även ändrats fram och tillbaka utan att ny
planprocess påbörjats.
Enligt Ale ÖP 07 så föreslås 110-140 lägenheter mens nu presenteras förslag på 250 lägenheter.
Planförslaget stämmer alltså ej med ÖP 07 och är nära nog en fördubbling gentemot gällande
översiktsplan/ÖP 07!
Tidigare förslag har rört enstaka huskroppar mens nuvarande förslag till ytan påminner om flera borgar, ett
fängelse eller en hel befästning, vilket avviker från rådande och kringliggande bebyggelse men 1-plans upp
till två och ett halvplanshus med framförallt småhus i form av villa- och radhusbebyggelse.
Många som flyttat till området har gjort det för den lantliga- och naturnära omgivning, dess småskaliga
villabebyggelse och charm, vilket totalt kommer att förändras med rådande förslag på ca 250 lägenheter.
Jag anser att sprängningar i området skall undvikas, då det kan förorsaka farliga störningar/rörelser i
närmiljön. All framtida parkering borde ske på mark utan sprängning.
Jag anser också att den långvariga och tunga trafik som föreslås pågå över år genom det presenterade
planförslaget också utgör grund för farliga störningar/rörelser i närmiljön över tid och kommer orsaka
svårigheter att ta sig ut på Alingsåsvägen och kommer att utgöra fara för cyklande och gående barn då det
inte finns planskilda korsningar i området. Små barn skall samsas med tunga transporter till och från
området i åratal. Därefter kommer om planen sätts i verket att barn, fotgängare och bilister att få samsas
med åtminstone 250 potentiella bilar till.
Som berörd fastighetsägare i Målje 6:67 anser jag att den senaste utredning, som bl a berör vårt område, av
Norconsult som är bekostad av Ale Kommun visar att kringliggande mark behöver förstärkas innan
planförslaget kan sättas i verket.
I samband med den utökade utredningen som SGI föreslagit har olika förslag presenterats från NorConsult
och Ale kommun rörande förstärkningsåtgärder i vårt område, i anledning av det föreslagna byggprojektet
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på Rished 7:1/utifrån nybyggnation. Många anser att den kulvertering av ån som skett och
cementkalkarbetet av ängen(Rished 7:1) som skett i mångt och mycket säkrat vårt område.
Jag anser att det är byggherren på Rished 7:1 som skall stå för dessa försärkningsåtgärder, då det är dennes
byggprojektplaner som startat en ny utredning av markförhållandena i närmiljön och att presenterat
åtgärdsförslag nu avviker från tidigare diskuterade förslag med kalkpelare som till stor del skulle hamna på
byggherrens markområde. Det tycks som man nu både från kommunen och byggherrens sida försöker flytta
över kostnader för förstärkningsåtgärderna till Alagårdens samfällighet och dess delägare.
Förstärkningsåtgärder som har sin grund i byggherrens nybyggnadsplaner. Man tvingas också genom
Norkonsults senaste förslag 200518 att såga ner den unika trädallé som förmodligen skulle kunna stått kvar
om man valt kalkcementpelarförslaget.
Jag ifrågasätter om presenterat förslag till markanvändning överhuvudtaget är lämpligt i en den närmiljö
där det presenterade planförslaget nu ligger. Det planerade byggprojektet kommer förmodligen genom den
myckna byggtrafiken och sprängningar av två underjordiska garagen ge störningar i markstabiliteten för
vårt område/utredningsområdet för Ale kommun (genom NorConsult).
Jag anser att det är framförallt byggherrens ansvar att se till att dennes projekt inte äventyrar närliggande
bebyggelse, dess invånare eller tredje part som rör sig på vägar och gångvägar, men att ett stort ansvar även
åvilar Ale kommun i bygglovsprocessen. Det är dessa två parter som skall se till att inte redan befintliga
byggnader och områdets markstabilitet äventyras genom föreliggande detaljplan. Det gäller framförallt
destabilisering pga. sprängning, tung trafik, kalkcementarbete, schaktning mm.

kommentar:
Det är korrekt att planförslaget i delar avviker från tidigare förslag och det är också därför
förslaget har varit ute på en andra utställning. Kommunen bedömer inte att förändringarna är så
stora att ett nytt samråd är nödvändigt. Också tidigare utställningshandling omfattade cirka 150
bostäder. Liggande förslag kan innebära att ytterligare bostäder (upp till 50 tillkommande
bostäder) tillkommer, men i huvudsak genom att fler små lägenheter kan byggas då liggande
planförslag föreslår något fler flerbostadshus. Den största höjden, fyra våningar, har funnits med
sedan samråd. Den största skillnaden jämfört med utställning 1 är att det i utställning 2 regleras
hur stora ytor som får upptas av garage (som inte reglerades i tidigare handling). Se även svar till
yttrande 11 rörande trafik och yttrande 12 om vibrationer.
Byggherrens planer för detaljplaneområdet väster om Sjövallavägen har inte påverkat befintliga
stabilitetsförhållanden negativt för Alagården. De åtgärder som genomfördes vid
detaljplaneområdet (KC-skärm) har tvärt om en positiv inverkan på skredrisken för Alagården.
Respektive markägare ansvarar för sina fastigheter och sina ekonomiska, skyddsvärda intressen.
Ahlafors Industrihotell AB äger marken mellan gångbanan och Alingsåsvägen och även där
Alingsåsvägen går. Trafikverket har vägrätt för sin väganläggning. Dock föreligger inget direkt
ansvar för att säkerställa befintlig, naturmark. Det finns inte heller några större ekonomiska
intressen att skydda inom naturmarken. Det finns däremot stora ekonomiska intressen att skydda
både för Alingsåsvägen samt för Alagården.
Hur stabilitetförstärkande åtgärder i anslutning till Alagården är planerade att genomföras
behandlas inte som en del i detta detaljplanearbete.
Byggnation i anslutning till befintlig bebyggelse är vanligt förekommande. Det är byggherrens (i
detta fall Ahlafors Industrihotell AB) ansvar att byggnationen sker korrekt och inte orsakar skada.
Byggherren med sina entreprenörer och konsulter skall säkerställa, planera och driva
byggnationen enligt gällande regler och normer. Även buller, damning, vibrationer mm skall
beaktas.
18. Nol-Alafors vägförening
Nol – Alafors vägförening har inga synpunkter på planförslaget. Vägföreningen förutsätter att
Kostnaden för lantmäteriets omprövningar inte belastar vägföreningen.
Utbyggnad av gator, gång- cykelvägar, dagvattenledningar, fartdämpande åtgärder mm. bekostas
av exploatören.
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Det finns platser för uppläggning av snö
Dragning av fiberkabel utförs på sådant sätt att schakter i färdigställda ytor undviks.
kommentar:
Noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatör för vidare hantering inför genomförande.
19. Yttrande utan angiven adress
Har sett att det skall byggas vid Rishedsområdet- Sjövallavägen vilket är kul. Vill bara upplysa er
om att det finns Hasselmus där.
kommentar:
Hasselmus har inventerats inför antagandet. Några hasselmöss har inte hittats.

SAMMANFATTNING
Inkomna synpunkter har föranlett följande förändringar av planförslaget:
Plankarta: Mindre justeringar har gjorts av allmän plats GATA för att möjliggöra
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rishedsvägen. Vegetations- och markbestämmelser har setts
över. Liksom formuleringen kring tomter/tomtstorlekar. Ytterligare tomter har fått bestämmelse
om avskärande diken för att terrängdagvatten ska kunna hanteras på ett adekvat sätt.
Grundkarta: teckenförklaring har justerats.
Planbeskrivning: Energi- och klimatplan beskrivs under styrande dokument. Texten under
rubrikerna ”topografi”, ”naturmiljöinventering”, ”kulturmiljö”, ”offentlig och kommersiell
service”, ”naturvärden”, ”gatunät”, ”vatten och avlopp”, ”ianspråktagande av jordbruksmark”
samt ”ett rikt växt och djurliv” har förtydligats/kompletterats.
Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts:
Inför antagande har även konstaterats att de illustrerade byggnaderna inom vissa egenskapsytor
inte är planenliga om kommunikationsytor som loftgångar, trapphus och eventuell hiss ska
rymmas. Vilket de ska i och med att byggrätten regleras med byggnadsarea (BYA). För att
möjliggöra illustrerat förslag har därför en bestämmelse om att kommunikationsytor får tillkomma
utöver angiven BYA lagts till på två egenskapsytor i den södra delen av planområdet.
Byggrättsområde i anslutning till Rished 2:82 har utökats bort från 2:82 för att byggrätterna inte
ska riskera att hamna för nära dike. Prickmarksområde norr om svalltornet har utvidgats.
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i plan- och genomförandebeskrivningen.
Synpunkter som inte har tillgodosetts rör framför allt områdets skala och utförande samt den
trafikökning som kan förväntas vid ett plangenomförande
Besvärsberättigade:
Fastighetsägare

Boende

Rished 2:82
Rished 2:89
Rished 2:78
Rished 1:7
Lövåsvägen 49
Lövåsvägen 43
Lövåsvägen 11
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SLUTSATS
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna utställningsutlåtande 2 och godkänna planen för
antagande
Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg
Alafors 2020-12-08

………………………………………
Kajsa Reimers
Enhetschef plan

……………………………………
Mikaela Ranweg
Planarkitekt
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UTSTÄLLNINGSHANDLING
Normalt planförfarande
2020-06-04
Utställning 2

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1

Ale kommun, Västra Götalands län

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-11, efter en förfrågan från markägarna, åt miljö- och
byggnämnden (numera samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja detaljplaneläggning av området.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen (1987:10),
vilket innebär att planen kan antas först efter genomfört samråd och utställning.
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska anpassas till
platsens topografiska förutsättningar och omgivande bebyggelse. Målet med den tillkommande
bebyggelsen är att stödja Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig service. Planen
säkerställer även gång- och cykelvägen i nord-sydlig riktning.
När en detaljplan upprättas eller ändras, skall de som har ett väsentligt intresse av detaljplanen, ges
tillfälle till samråd. Utställning har ägt rum under tiden 2015-04-21 – 2015-05-15. Handlingarna har
ställts ut i kommunhuset under utställningssamrådsperioden och funnits tillgängliga på kommunens
hemsida. Annons var införd i Alekuriren 2015-04-21.

INKOMNA YTTRANDEN
1. Länsstyrelsen
2. Statens geotekniska inst.
3. Sveriges geologiska undersökning
4. Trafikverket
5. Lantmäteriet
6. Gothnet
7. Sektor Arbete, trygghet & omsorg
8. Verksamhet Teknik
9. Bohus Räddningstjänstförbund
10. Alagårdens samfällighetsförening
11. Nol-Alafors vägförening
12. Boende, Sjövallavägen 2
13. Boende, Sjövallavägen 10
14. Boende, Rished 2:82
15. Boende, Lövåsvägen
16. Boende, Rished 2:89
17. Boende, Målje 6:45
18. Boende, Lövåsvägen
19. Boende, Lövåsvägen

kommentar
kommentar
ingen erinran
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
ingen erinran
ingen erinran
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar

De framförda synpunkterna i skrivelserna citeras eller sammanfattas och kommenteras med kursiv stil enligt följande:
____________________________________________________________________________________________________________________
POST: • 449 80 ALAFORS • BESÖK: LEDETVÄGEN 6•ALAFORS • TFN: 0303-33 00 00 • FAX: 0303-33 07 38
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1. Länsstyrelsen
Bedömning enligt 12 kap 1 § PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända
förhållanden att planen komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att mellankommunal samordning blir olämplig eller att strandskydd enligt 7
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. Däremot behöver kommunen göra ett
antal förtydliganden vad gäller frågor som berör MKN för vatten, människors hälsa och säkerhet vad
gäller trafiksäkerhet och geoteknik samt eventuellt riksintresse för naturvård (Sköldsån) som hänger
ihop med geoteknikfrågan.
Synpunkter på det utställda förslaget
Hälsa och säkerhet, geoteknik och eventuell påverkan på riksintresse för naturvård
Det är av yttersta vikt att den geotekniska åtgärden som planeras att utföras utanför planområdet är
rätt dimensionerad för att marken inom planområdet ska kunna anses vara lämpligt för det föreslagna
ändamålet. Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande (dat 2015-04-29) över planen
som bifogas här i sin helhet. Länsstyrelsen hänvisar i frågan till, och gör ingen annan bedömning än
SGI.
Länsstyrelsen vill dock tillägga att Sköldsån med brynzoner är av riksintresse för naturvård. Behövs
ytterligare förstärkning än den KC-pelare som anges i handlingarna behöver frågan om eventuell
vattenverksamhet utredas om åtgärder behöver vidtas i sköldsån innan planen antas. Riksintresset får
inte påtagligt skadas till följd av eventuella förstärkningsåtgärder. Vattenverksamhet kräver anmälan
eller tillstånd enligt miljöbalken. Behöver åtgärder vidtas i Sköldsån eller inom riksintresset behöver
kommunen ta kontakt med Länsstyrelsen vattenavdelning innan åtgärderna utförs och planen antas.
MKN för vatten och dagvattenfrågor kopplade till markens stabilitet
I planbeskrivningen saknas redovisade konsekvenser med avseende på MKN för vattenförekomster.
Detta behöver redovisas för att utesluta negativ inverkan på MKN för vatten.
På plankartan finns bestämmelser om andel hårdgjord yta och omhändertagande av dagvatten från
trafikytor, vilket Länsstyrelsen ser positivt på. I planbeskrivningen på sida 16 anges att ” Dagvatten
inom planområdet föreslås omhändertas så nära källan som möjligt. Principen för lokalt
omhändertagande av dagvatten, LOD, bör följas.” Dagvattenhanteringen är viktig både ur
vattenkvalitets- och erosionssynpunkt. Erosion kan påverka mark-stabiliteten negativt. Det bör därför
fastställas mer skarpa planbestämmelser för övrigt dagvatten så att intentionerna enligt
dagvattenutredningen och planebeskrivningen säkerställs.
Trafiksäkerhet och trafikkapacitet
Planhandlingarna redogör inte för den planerade utbyggnationens påverkan på trafiksituationen ur ett
kapacitets- och trafiksäkerhetshänseende. Detta påpekades även under samrådet. Trafikverket har
lämnat ett yttrande (dat 2015-05-08) över planen och påpekar även detta. Trafikverkets yttrande
bifogas i sin helhet här och Länsstyrelsen anser att kommunen behöver klarlägga kapacitets- och
trafiksäkerhetsfrågan innan planen antas.
Natur
Länsstyrelsen anser fortsatt att det vore önskvärt om kommunen på plankartan hade angett
planbestämmelser som skydd även för den nya/flyttade muren samt det nya/flyttade diket som ska
anläggas som kompensation för borttagandet av biotoper i andra delar av planområdet.
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kommentar:
Hälsa och säkerhet, geoteknik och eventuell påverkan på riksintresse för
Ytterligare geotekniska åtgärder förväntas inte krävas som följd av detta planarbete.
MKN för vatten och dagvattenfrågor kopplade till markens stabilitet
Ytor för dagvattenhantering har avsatts i planen samt förtydligats i planbeskrivning. Påverkan på MKN för vatten
bedöms bli liten, vidare resonemang finns tillagt i planbeskrivning.
Trafiksäkerhet och trafikkapacitet
En kapacitetsanalys av korningen Sjövallavägen/Alingsåsvägen. Kring arbete med trafiksäkerhetshöjandeåtgärder på
Alingsåsvägen förs dialog med trafikverket. Passage av befintlig gång- och cykelväg har studeras och förslag på
hastighetssäkring av gata finns i planbeskrivning. Gatusektionen har breddats för att rymma en 2 m gångbana längs
tillkommande gata igenom området.
Natur
Läge för flyttad mur och dike har angetts med bestämmelse på kartan. Viss flexibilitet finns i bestämmelsen för mur.
För att murens läge med avseende på topografi och dagvattenavledning inte ska behöva detaljstuderas i planskedet.
Murar föreslås flyttas till prickmarksområde i sydväst till områden som angränsar emot, eller efter genomförande av
denna och avgränsande plan kommer angränsa emot, tomtmark – detta för att ge förutsättningar för ett relativt ostört
läge där muren kan antas bli solbelyst, åtminstone delvis. Dike föreslås kompenseras med nytt dike längs fastigheten
Rished 2:82 och en dagvattendamm planeras norr om Rishedsvägen. Genom att samla terrängdagvatten och
fastighetsdagvatten i ett dike och damm kommer diket att vara vattenförande i långt större utsträckning än vad
befintliga diken är, vilket innebär bättre förutsättningar för groddjur.

2. Statens geotekniska institut
I planhandlingarna redovisas att förstärkningsåtgärder, i form av KC-pelare, kommer att utföras strax
norr om planområdet innan planen antas. I samrådsredogörelsen anges att när åtgärden är utförd skall
ett geotekniskt underlag redovisas i antagandehandlingarna som ska visa att marken efter förstärkning
är lämplig och att det inte föreligger risk för skred. I genomförandebeskrivningen redovisas att det är
exploatören som ansvarar för att de geotekniska förstärkningsåtgärderna utförs innan detaljplanen
antas och att åtgärderna är en förutsättning för att detaljplanen skall kunna vinna laga kraft.
SGI har ingen erinran mot att området förstärks på ett tillfredsställande sätt innan planen antas. Vi vill
framhålla vikten av att förstärkningsåtgärderna utformas så att planområdet blir fullt tillfredsställande
m.h.t. risk för skred. Med en KC-pelarförstärkning i redovisas läge förefaller låg säkerhet kvarstå för
området mellan förstärkningen och ån varför detta särskilt måste beaktas vid dimensioneringen av
åtgärden. Planområdet bakom KC-pelarna måste således förbli tillfredsställande stabilt även efter ett
eventuellt skred inom området mellan pelarna och ån om låg säkerhet kommer att kvarstå här.
Förstärkningsåtgärderna kommer att utföras i ett känsligt område varför noggrann planering, kontroll
och uppföljning är angeläget.
kommentar:
Förstärkningsåtgärder har utförts och redovisas i PM bilagt utställningshandling 2. Den norra delen av planområdet
har utgått med undantag för ett område för dagvattendamm.
4. Trafikverket
Påverkan på Alingsåsvägen
Området kommer att trafikmatas via Alingsåsvägen. Kommunen behöver beskriva hur mycket trafik
som kommer att genereras av exploateringen samt vilka åtgärder som kan krävas i korsningen med
Alingsåsvägen ur trafiksäkerhets- och kapacitetssynpunkt. Eventuella åtgärder på det statliga vägnätet
kräver ett avtal med Trafikverket som reglerar finansiering, genomförande samt drift och underhåll. I
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de fall åtgärder kräver en vägplan behöver ett åtgärdsval utifrån fyrstegsprincipen göras som samråds
med Trafikverket.
Buller
Kommunen hänvisar till en översiktlig bullerutredning som visar att riktvärdena för trafikbuller klaras.
Finns Alingsåsvägen med i den utredningen? För att säkerställa att riktvärdena klaras rekommenderar
vi att en bullerutredning görs för den specifika exploateringen. En bullerutredning bör ta hänsyn till
framtida trafikmängder (år 2030).
Sammantagen bedömning
Trafikverket tycker att det är positivt med förtätning av befintlig bebyggelse. Det kan ge bättre
underlag till service i området, idag finns bara en mindre livsmedelsbutik. Det finns goda möjligheter
att pendla med kollektivtrafik men det vore bra om kommunen närmare beskriver gång- och
cykelnätet. Det bör vara enkelt och tryggt att ta sig till fots eller med cykel till målpunkter i området.
Kommunen behöver beskriva tillkommande trafikflöden och eventuella åtgärder som krävs på
Alingsåsvägen samt tydligare redovisa om området är bullerpåverkat.
kommentar:
Beräkningarna från utredningen visar att dygnsekvivalenta ljudnivåer inte överskrider riktvärdet 55 dBA utomhus vid
de planerade husen. Riktvärdet på uteplats 70 dBA överskrids beräkningsmässigt vid en del av husen. Detta kan
åtgärdas antingen genom att placera bostadshusen längre från vägen och/eller att uteplats placeras vid bullerskyddad
fasadsida. Kapacitetsutredning för korsningen Alingsåsvägen/Sjövallavägen finns framtagen och kapaciteten är
tillfredsställande.
5. Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Genomförandebeskrivning
Det står fel fastigheter under rubriken markägoförhållanden (ska vara Målje 6:39 och 1:93, inte
Rished)
Delar av planen som bör förbättras
Plankarta/planbestämmelser
Det saknas minsta fastighetsstorlek, är det något som behövs?
Ska parkering till det södra Bl-kvarteret också ske i det underjordiska garaget på det norra Bl
kvarteret? Om dessa kvarter avstyckas till två fastigheter, hur löses parkeringsfrågan då?
Planbestämmelsen å-v finns inte inom alla kvarter, men ändå ska gemensam sophantering
iordningsställas inom hela planen enligt den administrativa bestämmelsen?
Övrigt
Eventuellt kan Målje ga:2 behöva utredas för att klarlägga så att inga anläggningar ligger inom
planområdet.
kommentar:
Fastighetsnamnen justeras. Plankarta har kompletterats med minsta tomtstorlek samt förtydliganden gällande e-tal för
parkering inom de olika delområdena. Bestämmelse å-v är borttagen. Enligt fastighetsförteckningen tillhörande
detaljplanen ägs Målje, ga:2 av Alagårdens samfällighetsförening och berörs ej av planförslaget i sin nuvarande
utformning.
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6. Gothnet
Är väldigt inresserade av att bli informerade längre fram i planarbetet angående eventuella schakter, eloch fjärrvärme- anslutning m.m. Vi kan då förlägga rör och leverera bredband, IT-tjänster, om
intresse finns. Observera Gothnets befintliga optokablar och rör.
kommentar:
Noteras.
7. Sektor Arbete, trygghet och omsorg
Sektor arbete, trygghet och omsorg förutsätter att beaktande tas till bland annat tillgänglighet
för äldre- och funktionshindrade och den funktionshinderpolitiska planen som finns upprättad vid
planering. Sektor arbete, trygghet och omsorg önskar att detaljplanen för området skapar
förutsättningar för bostäder med särskild service samt att planering för detta också ingår i dialogen
med en eventuell entreprenör. Sektorn föreslår att kommunen ställer krav på att en viss andel
lägenheter avsätts till personer med sociala kontrakt vid ev bebyggelse av hyresrätter.
kommentar:
Noteras. Yttrandet skickas vidare till exploatör. Frågan angående upplåtelseform kan inte regleras i en detaljplan.
10. Alagårdens samfällighetsförening
Alagårdens Samfällighetsförening förutsätter att Ale Kommun eller byggherren initialt tryggar
befintlig bebyggelse och tillser att kontinuerliga mätningar i området sker både före, under och lång
tid efter genomförda arbeten om dessa blir av i enligt den nu presenterade planen och att
ersättningsfrågor utreds och bestäms gällande eventuella skador på hus, fastighet, innan start av
bebyggelse på Rished 7:1 sker.
Anser att förslaget inte tar större hänsyn till att;
- ny bebyggelse ska anpassas till platsens typografiska förutsättningar
- och att ny bebyggelse ska anpassas till omgivande bebyggelse
Det är vidare fortsatt svårförståerligt att det underjordiska garaget fortsatt är kvar i planen för
bebyggelse i bebyggelseområde Bl trots hela områdets rasutsatta läge/omgivning speciellt i
samband med planerade sprängningar och föreslagen tung bebyggelse med tung eskalerande
byggtrafik med påtänkt schaktning av såväl jord- som sprängmassa och motsvarande
byggmateriel. Det var knappt några år sedan som schaktning fick göras för att undvika ras av ett
helt bostadsområde i Alafors. Att öka på påfrestningarna i omgivningen synes dumdristiga.
Jordskredet i Surte 1950 startade efter att ett godståg just passerat. Låt inte kvickleran i området starta
via sprängningar eller tunga transporter till och från föreslagen byggarbetsplats i plan.
Såväl den tidigare som den nya bebyggelsen har inte anpassats till platsens typografiska
förutsättningar, då den kräver avsevärda sprängningsarbeten.
Det är fortsatt obegripligt hur presenterad plan fortsatt föreslår höghusbebyggelse i
bebyggelseområde Bl i den landsbygd där planområdet ligger, där föreslagen bebyggelse historiskt inte
funnits sedan tidigare. Den angränsande bebyggelsen är villabyggelse och radhusbebyggelse i två plan.
Att bygga upp på slänt i fyra våningar motsvarar sex eller sjuvåningshus om det enligt förslaget byggs i
souterräng, vilket skapar en framtida obalans med närliggande bebyggelse. Att gå över från småskalig
bostadsbebyggelse till storskalig höghusbebyggelse förändrar områdets karaktär om planen fullföljs
och byggnation tillåts i släntens högre sfär. Det sker alltså ingen anpassning till platsens omgivande
bebyggelse. En förtätning är en sak men förhöjd stadsbebyggelse i ett landsbygdsområde en helt
annan sak. Personer flyttar till småsamhällen/landet för att få del av just landsbygd. Ale Kommun
såväl som berörda myndigheter borde ha tagit lärdom av Surteraset 1950 eller raset i Stora Viken, i
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närtid. Det är av vikt att ta lärdom av historien och inte bli bländad av stora planer och
kommuninvånares potentiella framtida kommunala skatteintäkter.
Alagårdens Samfällighetsförening ligger tillsammans med bebyggelseområde B2 speciellt utsatt
emellan två berg/bergsknallar. Halva denna utsatta del föreslås i det presenterade planförslaget att
skyddas med en s.k. KC-pelare men den andra delen utefter Alagårdens nedre del(mot Alingsåsvägen)
utelämnas helt från synpunkter och eller åtgärder, vilket samfälligheten finner
anmärrkningsvärt.
Att såväl bebyggelse med de nu föreslagna 27 fastigheterna som KC-pelare tillkommit utefter
planområdets nedre gräns i "sluttningen över ängen" väster om Sjövallavägen i
bebyggelseområde B2 verkar ha blivit hastigt planerad efter föregående plans samråd, vilket borde
göra att den ställs åt sidan tills vidare eller till dess området är grundligt utredd och åtgärdsförslag
presenterade gällande bl. a Alagårdens Samfällighetsförening. Det nya förslaget utgör en stor
förändring mot det för föreningen tidigare presenterad planförslag. Den nytillkomna föreslagna
bebyggelsen "på ängen" utanför Alagården ifrågasätts starkt då man i generationer inte fått bebygga
denna mark. Detta med grund i de geotekniska mätningar som gjorts i området. Att bebyggelsen inte
varit med i den tidigare presenterade planen gör att förslaget nu är ett helt annat än det initiala
planförslaget och skall genomgå ett helt nytt planarbete från Uppdrag till Laga kraft.
Anser Ale Kommun att det är förenligt med ett normalt lagenligt planarbete att utelämna nödvändiga
åtgärder eller förslag på åtgärder för exempelvis Alagårdens Samfällighetsförening med 25 ingående
fastigheter i planområdets absoluta närhet? Alagårdens Samfällighetsföreningen anser att det åligger
ägaren av Rished7:1 att påvisa att ingen skada sker på omkringliggande/ gränsande fastigheter. Att
bara lämna samfällighetsområdet utan tanke eller förslag på åtgärd anser föreningen är dumdristig eller
kan rent av utgöra en fara för både hem och liv, om den nu presenterade planen sätts i verket.
I övrigt så verkar 4.5 meter till tomtgräns vid bebyggelse inte gälla i Ale Kommun? Är det
specialregler i Ale Kommun? Vart försvinner gång- och cykelbanan upp mot Sjövallens IP? Hur kan
gränsvärden för buller vid nybyggnation få överskridas? Hur ämnar Ale Kommun och Trafikverket
arbeta med att få ner de bullernivåer som finns i planområdet och då även något som drabbar
Alagårdens Samfällighetsförening?
kommentar:
Vid exploatering måste exploatören påvisa att ingen skada sker på omkringliggande fastigheter. Detta kan göras
exempelvis genom en besiktning före och efter en eventuell utbyggnad. Exploatören ansvarar och bekostar om skador på
fastigheter uppkommer till följd av exploateringen. Detta gäller även för byggtrafik och schakter inom området. En KCpelar-skärm har utförts som stabiliserande åtgärd.
Kommunen anser att området är lämpligt för bostadsbebyggelse. Rimlig hänsyn ska ges till grannar vad det gäller buller
eller liknande vilket är krav som föreligger även idag.
Påverkan på befintlig bebyggelsen har studerats genom en volym- och solstudie. Byggrätter har anpassats för att minska
påverkan på befintliga bostäder genom att begränsa våningsantal, byggnadshöjd och säkerställa avstånd. Sammantagen
bedömning är att påverkan på befintlig bebyggelse är acceptabel. Kommunen anser att en något högre bebyggelse kan
föreslås i områdets sydöstra del med hänsyn till den befintliga höjdryggen som byggnaderna tar stöd i samt att det inte är
någon bebyggelse i direkt anslutning. Mot befintlig bebyggelse anpassas tillkommande bebyggelse i skala.
Kravet på att en byggnad inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter grundar sig på en bestämmelse i den fram
till 1987 gällande byggnadsstadgan (BS), där det i 39 § stod ”att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas
komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än
som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter”. Motsvarande
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bestämmelse finns ej i plan- och bygglagen (PBL), i vilken i stället förutsätts att i detaljplan tas in bestämmelser om
placering av byggnad, om detta anses lämpligt (5 kap 7 §). Placeringsbestämmelser har införts på kartan.
Cykelbanan är planlagd som GÅNG1
Beräkningarna visar att dygnsekvivalenta ljudnivåer inte överskrider riktvärdet 55 dBA utomhus vid de planerade
husen. Riktvärdet på uteplats 70 dBA överskrids beräkningsmässigt vid en del av husen. Detta kan åtgärdas antingen
genom att placera bostadshusen längre från vägen och/eller att uteplats placeras vid bullerskyddad fasadsida. Det
sannolika är att balkonger mot gata väljs bort och balkonger i stället placeras i söder och västerläge. I det fall balkongen
placeras mot gata, behöver dessa kompletteras med en gemensam bullerskyddad uteplats, förslagsvis på gården. Sedan
planen var på utställning förra gången har ”förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” tillkommit.
Också i denna regleras buller vid uteplats till 70 DbA, men för bostadsbyggnader medges numera ett ljudtryck
motsvarande ekvivalentnivå 60 DbA.
11. Nol-Alafors vägförening
Ställer frågan om Himlaskolan har f-9. Förutsätter att kommunens utredning angående övertagande av
vägar sker i samråd med vägföreningen och att eventuella förrättningskostnader (omprövning) betalas
av kommunen. Anser att GC-vägen mellan Sjövallavägen och Alingsåsvägen kan läggas med i planen.
kommentar:
Himlaskolan är endast från förskola till årskurs 6. Detta ändras i planbeskrivningen. Vid övertagande av vägen
kommer samråd att ske med vägföreningen. Omprövning av lantmäteriförrättningen bekostas av kommunen. Inför
utställning två föreslås att vägarna inom planområdet ges enskilt huvudmannaskap, i avvaktan på det samlade
övertagandet av vägföreningens vägar. Sjövallavägen har tagit ur planområdet då den redan är planlagd som gata och det
minskade planområdet berör gatan i mindre del.
12. Boende Sjövallavägen 2
Hittills dragna slutsatser kring markanvändningen tycks inkonsekventa om man försöker hitta en
helhet i det presenterade materialet. Det konstateras att den typiska landskapsbilden i Alafors är
småskalig bebyggelse och öppna gröna ytor i ett böljande landskap. Samtidigt konstaterar man att det
är möjligt att genomföra detaljplanen utan att detta skulle påverka förutsättningarna eller miljön i
området i nämnvärd grad. Det som händer om det nuvarande förslaget antas är ju att man ändrar
karaktären på den här delen av samhället totalt. Detta handlar ju inte om höjder på hus i första hand,
utan om att man vill förändra användningsområdet av marken i grunden. Ett område jordbruksmark
som inte tidigare varit detaljplanelagt och som man eventuellt diskuterat använda som fotbollsplan
eller dylikt föreslås nu bli tätt bebyggt med bostäder och tillhörande byggnader. Genom sådana
förändringar ändras ju givetvis samhället totalt. Detta tror vi är till men för kommunen på lång sikt.
Anledningen till att vi flyttade till Alafors och förvärvade vår fastighet var att vi sökte just den karaktär
som beskrivs ovan och som hittills karaktäriserat Alafors. Vi väljer bort de andra mer tätbebyggda
samhällena i kommunen, vilka har fördelar i form av egna
pendeltågsstationer och mer serviceutbud, för att istället få del av gröna ytor i ett böljande landskap.
Det gäller för kommunen att vara rädd om denna unika kombination av lantlighet och relativ närhet
till service som finns i ett samhälle som Alafors. Om man bygger bort den karaktären så är den borta
för alltid. Det måste vara viktigt för en kommun att på sikt kunna attrahera många olika grupper av
människor med olika krav på sin boendemiljö så var rädda om Alafors karaktär!
Övriga synpunkter handlar mer om konsekvenser för vår egen fastighet. Kan man verkligen garantera
att våra hus inte kommer att påverkas av förarbeten, förstärkningar och sedan av själva byggandet.
Vår lekmannamässiga bedömning är ju att varje ingrepp i lermassorna oavsett vilken sida av
Sjövallavägen de sker på givetvis förändrar förutsättningarna för våra hus avseende hållfasthet,
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stabilitet och sättningar. Här krävs ju 100%-iga garantier för att förändringar för att möjliggöra
exploatering och påverkan under byggtiden som görs i samband med exploateringen
inte kommer att påverka vårt hus, vare sig i närtid eller på sikt! Hur kommer den förändrade
markanvändningen i omedelbar närhet påverka vårt hus som i vissa delar har stått i ca 100 år.
Framtida sättningar och skred kan svårligen anses bero på något annat än den förändrade
markanvändningen. Är kommunen och exploatören beredda att bära det ansvaret?
Vårt hem kommer dessutom påverkas genom ett helt förändrat läge för vårt hus, uteplats och
trädgård. Där det tidigare varit fritt läge blir det nu tätbebyggt med människor och insyn. Den ökade
trafiken på Sjövallavägen kommer dessutom att innebära att våra möjligheter till buller- och avgasfri
rekreation i vår trädgård och uteplats kommer att begränsas jämfört med idag. Detta innebär en
försämrad boendemiljö och livssituation för oss.
kommentar:
Se tidigare kommentarssvar till Alagårdens samfällighetsförening, angående planerad bebyggelse och påverkan vid
byggnation. Kommunen är medveten om att Alafors har andra förutsättningar och styrkor än stationsorterna, men anser
inte att det därför är rimligt att sluta utveckla Alafors. Utbyggnadsmöjligheterna på orten är starkt begränsade givet
ortens topografi, förekomst av natur- och kulturvärden och stora områden som är skredbenägna. Aktuellt område inom
Rished 7:1 finns med som område för bostadsbebyggelse i gällande översiktsplan ÖP -07 och ett program för
bostadsbebyggelse togs fram 2001. För att det ska vara möjligt att bibehålla befintlig service i Alafors behöver
befolkningen öka, därför prövas en tätare bebyggelse. Även om detta inte helt överensstämmer med befintlig bebyggelse
inom orten. Alla våra orter domineras av småskalig småhusbebyggelse, också i de orter som har, med Ale mått mätt,
stor andel flerbostadshus är småhusen ännu fler. Vi nödgas därför göra avvägningar och föra diskussioner om vad som
är viktigast gestaltningsmässigt. I detta område har vi bedömt det som viktigast att säkerställa att byggnaderna inte
upplevs som massiva på längden, att det helt enkelt finns släpp mellan husen, där bakomliggande grönska, eller för den
delen bakomliggande hus, syns och de boende ser ut. Ökade regnmängder som följd av klimatförändringen kommer
sannolikt att innebära ökade risker för naturskador på byggnader i framtiden, både i form av ökad risk för
översvämningar, men också ökade risker för erosion och skred. Denna risk finns oavsett om det exploateras eller ej. Det
är alltså inte självklart att eventuella framtida skador är en följd av exploatering.
13. Boende Sjövallavägen 10
Är orolig för de sprängningar, pålningar och tung trafik i samband med eventuellt byggande av
planen. Då det är lera i området är vi oroliga att det kan bli sättningar i vår fastighet vid byggnationen.
Kanske också allvarligare konsekvenser. Tycker också att höghusbebyggelse inte passar in i det
föreslagna området, då här är landsbygdsområde.
kommentar:
Se tidigare kommentarssvar till Alagårdens samfällighetsförening, samt boende på Sjövallavägen 2, angående planerad
bebyggelse.
14. Boende Rished 2:82
Skickade in synpunkter i samrådsskedet där de anser att flertalet frågor inte har besvarats. Har även
nya synpunkter, kommentarer och frågor.
Punkt 1. Har inte åtgärdats.
Punkt 2. Har inte åtgärdats.
Kommentarer och frågor.
Att belasta vägen 3 gånger så mycket som idag är att göra dagens problem blir betydligt värre. Frågan
är om det planeras att bilar skall köa på min tomt eller hur är det tänkt? När exempelvis lastbilar kör
förbi så rör sig vårt hus i dagsläget pga huset ligger så nära vägen. Man vaknar om man sover på grund
av buller och att huset rör sig av vibrationer. Hur garanteras trafiksäkerheten (att vi kan köra ut, hämta
post, barnen går hem från skolan, mm) utanför vårt hus när den skall belastas så hårt? Vilken
påverkan har denna belastning på vårt hus: buller, vibrationer, mm. har det utretts?
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Enligt räkneexemplet så kommer det med befintliga ca: 50 hushåll betyda att det blir 1075 fordon
rörelser, normalt sker dessa mellan kl.6.00 till kl. 22.00 vilket betyder mer än en bil i minuten i snitt
om man slår ut det på dessa timmar. Det diskuterades på samrådsmötet att förlägga vägen nordost om
vår fastighet på rishedsvägen, där är vägen bredare och hade stört befintliga fastigheter mindre, varför
görs inte det?
Punkt 3. Har inte besvarats.
Punkt 4. Har inte besvarats.
Punkt 5. Har besvarats.
Punkt 6. Har besvarats.
Punkt 7. Har inte besvarats (värdeminskning).
Kommentar
Fastigheten:
Huset: man kan inte vara privat, utan att folk tittar in i huset genom fönstren från alla håll och
uppifrån höghusen. Utsikten nordost kommer att vara höghus. Tomt: man kan inte vara privat, utan
att folk tittar in i tomten genom från alla håll och uppifrån höghusen. Överbelastad väg som stör på
olika sätt med risker att bli överkörd om man går runt huset pga alla arga och förbannade bilförare
som skall backa när de möts på den trånga sektorn och vår tomt utanför vårt hus. Trafik som hela
tiden som stör. -Huset kommer att vara oattraktivare att bo i.
Ny
Punkt 8. Vi motsätter oss att ny bebyggelse skuggar ner vår tomt eller hus (fastigheten). Utredningen
har kommit fram till att ny bebyggelse som skuggar min tomt/hus inte har någon större påverkan.
Vi vill ha sol på vår tomt i samma omfattning som idag, där vi kan njuta.
Ny
Punkt 9. Hur har man tänkt att bevara beståndet av salamaderna som lever i vattendraget och
dikeskanten på Rished 7:1 då dessa är fridlysta i Västra Götaland. Vi har tidigare haft salamander som
har övervintrat i vår källartrapp och jag kan inte se att man tar hänsyn till dem i utredningen.
Ny
Punkt 10.
Vi motsätter oss byggnation av höghus då vi förlorar den vackra utsikten nordost.
kommentar:
Nedfart till parkeringsgarage för flerbostadshusen föreslås ske öster om fastigheten 2:82. Den trafik som förväntas
påverka fastigheten är endast boende i den sydöstra delen av området samt av vissa besökare vilket medför att påverkan
ur trafiksynpunkt inte anses blir så stor. En bullerutredning har tagits fram till detaljplanen för att utreda om det sker
någon påverkan på befintlig bebyggelse med anledning av den föreslagna exploateringen. Bedömningen är att påverkan
inte är så pass stor att det krävs några speciella åtgärder för fastigheten 2:82 för att klara lagens krav.
Planen går även i linje med den kommunala översiktsplanens (antagen av kommunfullmäktige 2007) intentioner där
ett av målen är att förtäta befintliga bostadsområden. En förtätning i redan utbyggda områden uppfyller även
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) strukturbild där det bland annat anses positivt att förtäta i
kollektivtrafiknära lägen vilket detta område anses vara.
Genom att planera i detta område skapas underlag för att skapa kvalitéer såsom till exempel lekplats. Det skapar
även större underlag för service på orten och i bästa fall förutsättningar för att den ska kunna utökas. Satsningarna
innebär generellt högre värde på marken eftersom fler önskemål eller behov kan tillgodoses inom tätorten/i närheten av
boendet.
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Två begrepp som är viktiga att känna till är planskada och plannytta. Begreppen finns inte definierade i lag, men med
planskada menas värdeminskning och andra kostnader till följd av en detaljplan och med plannytta menas följaktligen
värdeökning till följd av en detaljplan. Utgångspunkten i plan och bygglagen är att en planskada får tålas och att en
plannytta tillfaller fastighetsägaren. En planskada ska därför beaktas vid den intresseprövning som görs när en
detaljplan ska antas. Om planskadan blir alltför stor kan detaljplanen inte antas. De undantag som finns från denna
grundprincip, det vill säga de planskador som ska ersättas, anges uttömmande i lagens fjortonde kapitel.
Ytterligare prickmark har lagts in för att säkerställa att påverkan blir acceptabel. Bebyggelsen väster om 2:82 kan
placeras som närmast 5 meter från fastighetsgränsen medan närmsta bebyggelse öster om 2:82 får placeras som närmast
7 meter från fastighetsgräns. Vilket får anses vara ett acceptabelt avstånd. Den bebyggelse som föreslås i direkt
anslutning till fastigheten får endast göras i två våningar, vilket också är en anpassning till befintlig bebyggelses skala.
Den solstudie som gjordes i samrådsskedet visade att påverkan var liten. Till utställningsskedet minskade den högsta
tillåtna höjden på bebyggelsen i direkt anslutning till fastigheten 2:82. Detta innebär att påverkan anses vara ännu
mindre jämfört med utställningsskedet.
En inventering av groddjur har gjorts och några lekområden för salamander har inte hittats.
15. Boende Lövåsvägen
Anser att Sjövallavägen redan nu är en mkt hårt trafikerad väg och vill INTE att detta skall öka. När
det kör en lite större bil på vägen skakar glasskåp, fönster, sängar samt man känner vibrationerna i
soffan. Har valt att bo där jag bor pga. av lugnet som finns runt mig och min familj samt att det är bra
för barn att växa upp här, vill att Alafors skall förbli den idyll som Alafors är.
Anser att det är viktigt att barn får ha tillgång till natur och djur, ängar där hästar kan gå och beta. Det
är viktigt för barn, yngre samt äldre att ha livskvalité, lugn och ro som idag finns i Alafors. All stress
och hets som finns i övriga samhället är vi befriade ifrån i här. Om befolkningen ökar exploaterar
Alafors. Jag vill att Alafors bevaras och inte exploateras vilket kan innebära att det finns risk/chans
för oförutsägbara problem som det exempelvis redan finns i Nödinge, Surte, Bohus och Älvängen.
Det finns statistik om barn som växer upp i lugna områden, att dom visar hänsyn till djur, natur och
människor. Tycker att detta bygge försämrar miljön i Alafors. Känner en stor förtvivlan över att detta
bygge!!!
kommentar:
Se svar till Alagårdens samfällighet samt boende på Sjövallavägen 2.
Trafik på Rishedsvägen har beräknats utgående från tillkommande trafik efter utbyggnad med nya bostäder. Det har
antagits 5 fordonsrörelser per bostad och dygn. Med 160 nya bostäder motsvarar detta 800 fordonsrörelser. Sett till
antalet parkeringar som möjliggörs inom planområdet är 5 fordonsrörelser högt räknat.
I den tillhörande bullerutredningen görs en trafikprognos för vägarna runtom planområdet. Tillväxten av trafiken inom
stor-Göteborg uppskattas till 1.1% per år. Det skulle motsvara en trafikökning år 2010-2030 på 25 %. För de
befintliga vägarna i närheten av Rished har antagits en årlig trafikökning på 1,1 % i denna utredning. Trafikverket
har sedan utredningen togs fram justerat ned sina uppräkningstal för de statliga vägarna. Alltså är bullerberäkningens
siffror i överkant. Oavsett om nya byggnader byggs så kommer ljudnivån att öka vid de befintliga husen enligt
trafikprognosen. Kommunen gör bedömningen att det trafiktillskott som planen genererar är acceptabelt.
16. Boende Lövåsvägen
Orolig för hur vattnet vid fastigheten Brandsbo 1:65, Kvarnen och Laxtrappan i Nol, där hon äger
fallrätt, dammrätt, vattenrätt, fiskrätt. Ställer frågan om det ska byggas ett reningsverk. Motsätter sig
planförslaget med dagvattenledning ner i Sköldsån. Anser att det måste utredas innan detaljplanen
godkänns. Efterfrågar brev om när åtgärder ska genomföras enligt brevet som skickades in i
samrådsskedet.
kommentar:
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Bedömningen är att vattenkvaliteten inte påverkas som följd av tillkommande bebyggelse. Dagvatten avses fördröjas och
renas i damm. För vatten och avlopp föreslås att området infogas i kommunalt verksamhetsområde. Något nytt
kommunalt reningsverk är i nuläget inte aktuellt. Inför antagande kommuniceras planen till dem som lämnat
synpunkter. Laga kraftvunnen plan kungörs på kommunens anslagstavla samt i tidningen.
17. Boende Målje 6:45
Bebyggelse i området mellan Rishedsvägen, Sjövallavägen och Alingsåsvägen bör inte
godkännas då det är placerat i en slänt ner mot Sköldsån. Detta kommer att ge upphov till ökad
rasrisk. Dessutom var denna bebyggelse inte med i den ursprungliga detaljplanen som kommenterades
av bl.a. Alagårdens Samfällighetsförening som vi tillhör. De hänvisningar
som görs till SGI kan inte vara aktuella då denna bebyggelse ligger mycket närmare ån än den tidigare
och då får en annan påverkan av slänten.
I kommentarerna står det "Vid exploatering måste exploatören påvisa att ingen skada sker
på omkringliggande fastigheter" men det står inte hur. Med minnet av kulverteringen av
Sköldsån på 1990-talet så rör sig marken oroväckande mycket. Det måste till någon form av
organiserad kontroll FÖRE arbetets start annars kommer ingen ta något ansvar vid skador.
Detta gäller även innan förstärkningen i slänten med KC-pelare utförs! Vi tycker att ansvaret ligger på
kommunen att se till så att detta inte skadar tredje man!
Alagården ligger mycket kritiskt till då det är en brant slänt ner mot ån och denna är inte
säkrad. Om det enligt SGI måste göras en förstärkning med KC-pelare för området som nu
skall bebyggas bör det även utredas om inte området mellan Alagården och Alingsåsvägen
också behöver detta! Om träd har en stabiliserande effekt så har markägaren gjort denna
svagare genom den avverkning som genomfördes för ca 2 år sedan i detta område. Det står i
planbeskrivningen att påverkan på befintlig bebyggelse har studerats genom volym och solstudier men
detta gäller bara bebyggelse i det östra området! Alagården är inte med in detta då det inte var aktuellt
med västra området mellan Rishedsvägen, Sjövallavägen och Alingsåsvägen! Detta talar än en gång för
att INTE bebygga detta område!
kommentar:
Vid samrådsskedet framkom det att geoteknikåtgärderna som krävdes för en byggnation behövdes göras i närheten av
Sköldån vilket möjliggjorde en exploatering längs med Sjövallavägen. Den utökning åt norr som fanns med i det
tidigare utställningsförslaget har dock tagits bort ur detta planarbete.
Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärder som görs på en fastighet inte skadar kring liggande fastigheter. Utredning
av Sjövallavägen och Alagårdens stabilitetsförhållanden har utförts, men ingår inte som del i detta planarbete.
18. Boende Rished 2:89
Anser att det behövs lite grönt mellan bostadsområdena. Här går hästar och betar vilket är en lisa för
själen både för vuxna och barn. De som bor här på Lövåsvägen har stundtals väldigt mycket
Trafik och det är mycket som händer på sjövallens idrottsplats då barn ska lämnas och hämtas efter
träningar och matcher. Och naturligtvis även ungdomar och vuxna som tränar och har matcher. Med
så många hus och boende som är planerat kommer trafiken bli mycket värre tyvärr. Boenden flyttade
till Alafors 1976 för att det var en liten ort och står ut med att man får åka en bit för att storhandla.
Bara för att pendeln kommit hit så behöver man inte bygga hur mycket som helst. Låt Alafors bli det
fina lilla samhälle som det alltid har varit. Det byggs ju just nu på tre platser här – uppe vid sjön,
solgården och furulund. Det räcker mer en nog. Låt barnen här få växa upp med natur hästhagar och
lugnet.
kommentar:
Se svar till Alagårdens samfällighet samt boende på Sjövallavägen 2.
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19. Boende, Lövåsvägen
Vill inte ha någon byggnation på ängarna. Sjövallavägen är redan hårt trafikerad med
genomfartsåkning och Sjövallenbesökare och boende. Orolig att det kommer bli ännu mer
trafik med en byggnation vilket skapar olägenheter vid uteplatserna mot Rishedsvägen. Mer trafik
anses dessutom vara störande då det skapar mer insyn både från trafik och människor. dessutom blir
det ännu mer bilar på Rishedsvägen och det är störande för de som har uteplatserna vända mot vägen.
kommentar:
Se svar till Alagårdens samfällighet samt boende på Sjövallavägen 2.

SAMMANFATTNING

Inkomna synpunkter har föranlett följande förändringar av planförslaget:
– De geotekniska åtgärderna som krävdes för att marken skulle bli byggbar har genomförts.
– Bestämmelsen B1 och B2 har slagits ihop till B. Detta för ökad tydlighet då användning (B)
särskiljs från egenskaper (som exploateringsgrad och utseende)
– En revidering av bullerutredningen har genomförts som visar områdets påverkan på
Alingsåsvägen samt hur bullernivåerna blir inom och för omkringliggande bebyggelse.
Bedömningen är att riktvärdena för buller klaras för området och att påverkan på
Alingsåsvägen blir marginell.
– Ytterligare prickmark läggs in i anslutning till Rished 2:82 för att minska påverkan på den
befintliga fastigheten ytterligare.
– Beräkningarna från bullerutredningen visar att dygnsekvivalenta ljudnivåer inte överskrider
riktvärdet 55 dBA utomhus vid de planerade husen.
– En solstudie har genomförts för hela området vilket visar att påverkan på omkringliggande
byggnader är acceptabla.
- Kapacitetsutredning för korsningen Sjövallavägen/Alingsåsvägen har uppdaterats.
- Dagvattenutredning har uppdaterats och plankartan har tydligare avsatt ytor för
dagvattenhantering samt säkerställt med administrativ bestämmelse att dagvattenanläggning
ska finnas på plats innan startbesked får ges.
- Naturinventering har utförts och planhandlingarna justerats efter resultatet.
- Området har utökats söderut, likt samrådshandlingen och innefattar nu även befintlig slänt
och skogsbacke. Samt norrut för att säkerställa dagvattenhanteringen.
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i plan- och genomförandebeskrivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna utställningsutlåtandet och besluta om antagande av
planen.
Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg
Alafors 2020-06-04
………………………………………
Kajsa Reimers
Enhetschef Plan

……………………………………
Mikaela Ranweg
Planarkitekt
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PLANBESKRIVNING
Planbeskrivningen är till för att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd och att
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen har ingen egen
rättsverkan.

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-11, efter en förfrågan från markägarna, åt miljö- och
byggnämnden (numera samhällsbyggnadsnämnden) att påbörja detaljplaneläggning av
området.
Initiativtagare till planarbetet är Svenska Stenhus. Planarbetet inleddes med upprättandet av
ett program som godkändes av kommunstyrelsen 2001. Parallellt med programarbetet pågick
detaljplaneläggning av ett mindre angränsande område där detaljplanen vann laga kraft 200203-28 och tillåter friliggande villabebyggelse. Samråd har ägt rum under tiden 24 januari–17
februari 2014 genom att information om planförslaget och kallelse till samrådsmöte utsänts
till berörda sakägare, förvaltningar, myndigheter med flera. Samrådsmöte hölls i
kommunhuset i Alafors 11 februari 2014. Efter samråd har planområdet utökats. Planen var
utställd mellan 21 april och 15 maj år 2015. Efter utställningen har förändringar gjorts i
planförslaget, bland annat så har planområdet återigen minskats till att mer motsvara
samrådsförslaget och planen har därför ställts ut på en ny utställning 12 juni – 10 augusti
2020.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande, 5 kap 20§, Plan- och
bygglagen (PBL 1987:10).

Syfte
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska
anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande bebyggelse. Målet med den
tillkommande bebyggelsen är att stödja Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig
service. Planen säkerställer även gång- och cykelvägen i nord-sydlig riktning.

Planområdets läge och areal
Planområdet ligger i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen och Rishedsvägen och är cirka
3,4 hektar stort. I omgivningarna finns blandad bebyggelse med friliggande villor, radhus och
mindre flerbostadshus. Området ligger nära både Hälltorpsjön och Alafors centrum.
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Gröna markeringen visar på planområdets läge i Alafors.
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Markägoförhållanden
I planen ingår del av fastigheten Rished 7:1 som är privatägd samt en liten del av Rished 1:93
som ägs av kommunen. Rishedsvägen, som ingår i planen tillhör Nol-Alafors vägförening
(Nol ga:15). Andra rättigheter inom planområdet är Rished s:7 (dike) och Rished s:1 (väg) se
fastighetsförteckning för vidare fastighetsinformation.

Planens huvuddrag
Planen möjliggör för cirka 150- 200 nya bostäder i lägenheter och småhus. I östra delen av
planområdet föreslås en tät flerbostadshusbebyggelse i två till fyra våningar med möjlighet till
gemensamma gårdar, källsortering och parkering. Bebyggelsen kan anpassas till terrängen
med souterrängplan.
I västra delen anpassas exploateringen till omgivande villabebyggelse avseende skala och
karaktär. Där möjliggör planen för friliggande hus, villor, parhus och/eller radhus.
Ny angöringsgata till området föreslås anslutas till Rishedsvägen respektive Sjövallavägen
och planläggs som gata. Längs Sjövallavägen säkerställs plats för befintlig gång- och
cykelväg.

Planens förenlighet med Miljöbalken
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning
av mark- och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap Miljöbalken.
Planområdet är beläget på vad som idag är jordbruksmark (betesmark). En begränsad
lokaliseringsprövning gentemot Miljöbalkens krav i 3 kapitlet 4§ har genomförts som del i
planarbetet. Läs mer under rubriken Ianspråktagande av jordbruksmark i slutet av denna
beskrivning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter
som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara
ekologiskt hållbara på sikt.
Nedan görs en kortfattad redovisning av de miljömål som är relevanta för denna plan och som
finns redovisade i kommunens översiktsplan, Ale ÖP07, och Naturvårdsprogram.
Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapet utgör både natur- och kulturarv. Många av de akut hotade arterna i Sverige
är kopplade till bortfall av gräsmarker som ängs- och hagmarker och det kulturlandskap som
formats under århundraden är starka identitetsbärare för svensk landsbygd.
Levande sjöar och vattendrag
Vatten är grunden för allt liv och jordens viktigaste livsmedel. Alla bäckar och åar i
kommunen är tillflöden till Göta älv, som är dricksvattentäkt för flera kommuner i
Göteborgsområdet. Älven är, tillsammans med sina biflöden, en i stora delar unik miljö. Med
stor biologisk mångfald. Göta älv är Sveriges största och fiskrikaste vattendrag.
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God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Naturoch kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall
lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.
Ett rikt växt och djurliv
För att hejda utrotningen av arter behöver hänsyn tas till områden med höga naturvärden samt,
i de fall det är möjligt, förstärka eller tillskapa habitat för hotade växt- och djurarter.

Regionen
Strukturbilden (till höger) för Göteborgsregionens kommunförbund
(GR) ligger till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla
en långsiktigt hållbar struktur i regionen. Bilden redovisar
utvecklingen av kärnan, stadsområdet, huvudstråken, kustzonerna
och de gröna kilarna. Huvudstråken utgör ryggraden i
Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla delar av regionen ska
bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen av huvudstråken ska ske
med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik.
Ett bostadsbyggande i stationsnära lägen, eller i orter som med god
kollektivtrafik är knutna till stationslägena, stärker förutsättningarna
för en uthållig tillväxt i Göteborgsregionen och ger förutsättningar
för att kunna gå eller cykla till och från en pendel/regiontågsstation, om bostadsbyggandet sker inom en kilometer
från stationsläget. Ale kommun utgör ett av huvudstråken som
tillsammans ska utgöra ryggraden i Göteborgsregionen.
Planområdet ligger i Alafors som har kollektiva förbindelser till Nol pendeltågstation.
Restiden från närmsta busshållplats till pendeltågstationen är cirka fem till tio minuter.
Närmsta busshållplats är belägen vid Alingsåsvägen cirka 400 meter norr om planområdet.
Planområdet bedöms ingå i kollektivtrafikstråkets direkta upptagningsområde och framtida
boenden bedöms ha goda förutsättningar till pendling inom regionen. Detaljplanen bedöms
därför vara förenlig med strukturbilden.

Gällande översiktsplan
I Ale kommuns översiktsplan, Ale ÖP 07, är området markerat som pågående planering för
bostäder. Översiktsplanen bedömdes vid den senaste aktualitetsprövningen inte längre som
aktuell i flera delar och arbete med ny översiktsplan pågår.

Program för planområdet
Ett planprogram upprättades för området 2001. Programmet omfattar en utbyggnad av cirka
25-30 bostäder i form av främst friliggande villabebyggelse. Området kring svalltornet
föreslås i programmet att avsättas som naturmark på grund av dess naturvärden och betydelse
för närrekreation. Norr om Rishedsvägen har ett mindre område avsatts för ”framtida
ändamål” – bostäder eller idrottsplats/fotbollsplan. För att gå vidare med detta område
konstaterades att geotekniken behövde utredas vidare.
Detaljplanen avser i huvudsak området söder om Rishedsvägen, norr om Rishedsvägen finns
dock en yta avsatt för dagvattendamm. I detaljplanearbetet har nya ställningstaganden gjorts
avseende exploateringsgrad, vilken är högre än vad som anges i programmet.
-7-

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
För planområdet väster om Sjövallavägen samt söder om Rishedsvägen finns idag ingen
gällande detaljplan. Sjövallavägen ingår i detaljplan nummer 324, ”Förslag till
bebyggelseplan för Rishedsområdet” från år 1985, som vägmark. Denna plan föreslås i
huvudsak ansluta till befintlig plangräns i öster. Omkringliggande detaljplaner tillåter
bebyggelse i
1-2 våningar. Väster och söder om planområdet tillåter detaljplanerna friliggande bebyggelse
och öster om Sjövallavägen medges flerbostadshus i två våningar.

Rishedsvägen
Sjövallavägen

Sjövallavägen ingår i detaljplan nummer 324. Planområdet saknar detaljplan, omgivande planer medger
bostadsändamål.
Kommunala beslut i övrigt

Bostadsförsörjningsprogram
Kommunen har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram som visar på riktlinjer för
kommunens bostadsförsörjning. Programmets syfte är att skapa en balans mellan
bostadsproduktion och kommunens ekonomiska möjligheter att skapa den nödvändiga
infrastrukturen i form av vägar, vatten och avlopp samt skolor och förskolor. Det senaste
programmet antogs av kommunfullmäktige den 30 januari 2017.
För aktuellt planområde räknar kommunen med att kunna påbörja utbyggnaden av bostäder
kring 2021. Området bedöms kunna innefatta både småhus och flerbostadshus.

Naturvårdsprogram
Kommunens naturvårdsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2007-09-24 är ett av
flera underlag i kommunens miljöarbete och ska bland annat vara vägledande i kommunens
arbete för att uppnå de prioriterade miljömålen. Programmet pekar ut särskilt känsliga och
värdefulla områden ur natursynpunkt. De utpekade områdena har delats in i tre klasser
beroende på vilken typ av värden det handlar om.
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Aktuellt planområde ingår inte i något av de områden som pekats ut som särskilt värdefulla i
naturvårdsprogrammet. Däremot finns de två näraliggande åarna, Sköldsån och Pers å,
beskrivna som klass 1-områden med unika naturvärden vilket innebär att de har få
motsvarigheter i landet eller i regionen. Åarna ingår även i riksintresset för naturvård.
För att en exploatering inom planområdet inte ska påverka åarna negativt ska rening och
fördröjning av dagvatten inom området ske. Se mer under rubriken Dagvatten

Kultur i arv
I ”Kultur i arv”, som är kommunens
kulturarvsplan och ett av underlagen framtagna i
samband med ÖP07, pekar kommunen ut
värdefulla kulturmiljöer. Skriften föreslår
principer för hur man jobbar med kulturarv som
livsmiljöskapare och identitetsbyggare.
I Alafors finns ännu en del bebyggelse bevarat

från tiden då brukssamhället var helt uppbyggt
kring textilindustrin under sent 1800-tal och
1900-tal.
I anslutning till planområdets sydöstra del står
ett svalltorn som är en lämning från en
elförsörjningsanläggning som under delar av
1900-talet försåg Ahlafors fabriker med el
genom vattenkraft. Svalltornet omnämns i
skriften Kultur i arv och har ett kulturhistoriskt
värde som en del av fabriksmiljön. Svalltornet är
från 1937 och är i dag i dåligt skick.
Fasadmaterial har troligen bytts ut under 50-talet
och består av rödfärgad locklistpanel.

Svalltorn

Energi och klimatstrategi
I december 2019 antog kommunfullmäktige Energi- och Klimatstrategi 2030.
Vars mål är:
•Växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030 från år 1990.
•Senast 2045 ska Ale kommun inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till Atmosfären.
Strategin pekar också ut fyra arbetsätt som kommunen behöver arbeta med för att nå goda
resultat i energi- och klimatarbetet av vilka två är särskilt relevanta för detta planarbete
•Klimatplanering, nytänkande samhällsplanering som skapar förutsättningar för
klimatsmarta miljöer och flöden.
•Attraktiva samhällen, nya angreppssätt som gör regionen till en växtplats för framtidens
produkter och samhällslösningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Riksintressen
Planområdet omfattas inte av något riksintresse. I närområdet finns Sköldsån och Pers å som
båda ingår i riksintresse för naturvård. Åarna är biflöden till Göta älv och utgör viktiga
vandrings-, lek- och uppväxtområden för bland annat lax, öring, asp och faren.
-9-

En exploatering inom planområdet enligt planförslaget bedöms inte påverka omgivande
riksintressen för naturvård negativt, förutsatt att rening och fördröjning av dagvattnet sker.

Nationella intressen
Planområdet ligger inom ett område med jordbruksmark. Jordbruksmark är av nationellt
intresse enligt definition i Miljöbalkens 3 kapitel 4§. För att det ska bedömas lämpligt att ta
brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för bebyggelse ska bebyggelsen utgöra ett väsentligt
samhällsintresse och detta behov ska inte kunna tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Natur och landskap

Landskap
Området ligger relativt högt beläget med utsikt norrut mot Ahlafors fabriker och resten av
samhället. Norr om Rishedsvägen sluttar den öppna marken ner mot Sköldsån.
Landskapsbilden är typisk för Alafors som kännetecknas av småskalig bebyggelse och öppna
gröna ytor i ett böljande landskap. Området är också väl synligt från Alingsåsvägen och delar
av samhället.

Rekreation
Inom planområdet finns inga direkta rekreationsvärden. Från planområdet finns det goda
gång- och cykelförbindelser till Hälltorpsjön och idrottsområdet Sjövallen som är belägna
cirka 500 meter söderut. Vid idrottsområdet Sjövallen finns möjlighet till bad, fotbollsplaner
och minigolfbana mm. Hälltorpssjön är viktig för bad och fiske. Väster om sjön finns ett
större blandskogsområde som har stor betydelse för friluftslivet med välanvända stigar.

Sjövallen vid Hälltorpssjön söder om planområdet.

Mark och vegetation
Området består idag till stor del av gräsbevuxen åkermark som ej är i bruk. Området har
använts som beteshagar för hästar. Längs med planområdets södra del löper en mindre
skogsbeklädd höjd med berg i dagen. Skogspartiet utgörs av främst ekar med inslag av andra
lövträd med undervegetation av bland annat hassel och asp.
Under ett par decimeters mulljordstäcke utgörs marken av lera, vilken ställvis är siltig och på
vissa ställen sulfidhaltig. Lerans mäktighet uppgår till cirka 5-23 meter, vilket innebär att
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möjlighet till infiltration är starkt begränsad i området. Innan förmodad fast botten finns cirka
0,1-2 meter friktionsjord.
Stabilitetshöjande åtgärder har gjorts inom området i form av en KC-pelarskärm. Denna är
utförd i ett område norr om planområdet och stabiliserar för skred mot Sköldsån. Genomförda
åtgärder innebär att området inte längre är skredkänsligt och att last upp till 15 kPa i form av
bebyggelse kan påföras området. Mer information om läge och utförande finns i ”Geoteknisk
undersökning, KC-pelare, PLAN, 2014-09-24”
Topografi
Området är relativt plant. I södra delen av planområdet reser sig en mindre höjdrygg.
Områdets lägsta del finns i de norra delarna. Sköldsån ligger ungefär på nivån +9 meter.
Mellan Sköldsån och planerat bostadsområde skiljer det cirka +15 meter. Höjderna inom
planområdets södra del (där föreslagna byggrätter finns) ligger på mellan +24 och +41, om
man räknar med höjdpartiet i den södra delen. Utan höjdpartiet ligger höjden på cirka +34
meter, detta i planområdets nordvästra del.

Naturmiljöinventering, naturvärden
Planområdet består till största del av obrukad åkermark. Naturvärdena är starkt kopplade till
de biotopskyddselement som finns inom området där särskilt stenmuren har ett värde
(naturvärdesklass 3 påtagligt värde). Stenmuren är till stor del raserad vilket ger gott om
skrymslen och gömslen för smådjur och reptiler. Det generella biotopskyddet gäller även
diken, som också finns inom området.
Dispens från Länsstyrelsen har sökts och erhållits (2020-09-30) för att flytta en stenmur och
ett dike som kommer i konflikt med byggrätter inom planområdet.
I planområdets sydöstra del finns ett ek- och hasselbestånd med naturvärden. Området har i en
översiktlig inventering bedömts som potentiellt habitat för hasselmus och eventuellt också
hasselsnok. Fördjupad inventering av hasselmus och hasselsnok planerades men genomfördes
inte inför utställning då området delvis röjts och värdena därmed försvunnit. En
hasselmusinventering har genomförts inför antagande, då det inkommit synpunkter om att
hasselmus setts i området. Inventeringen har utförts den 9 september 2020 genom att området
har genomsökts efter sommarbon. Inga hasselmöss har hittats inom området. En inventering
av groddjur har genomförts, då det i området påträffats mindre vattensalamander och det i
befintligt dike har påträffats grodägg. Inventeringen genomfördes 2020-04-07 (dagtid) och
2020-04-21 (nattetid) och fann romklumpar från vanlig groda. Grodorna hittades inte i det
dike där grodägg tidigare påträffats, utan
i den norra delen av planområdet som
planeras för dagvattendamm. Den
sydöstra delen av planområdet har lagt ut
som kvartersmark för bostäder men utan
byggrätt. Bestämmelse har införts om att
marknivån inte får ändras och att viss
vegetation ska sparas.
Bebyggelse

Omgivningar

Rest av stenmur inom planområdet
Alafors var tidigare ett aktivt
industrisamhälle som byggdes upp kring
Ahlafors Spinnerifabrik. Bostadsmiljön på orten kännetecknas av småskalighet med öppna
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ytor och gröna och brukade marker. Orten präglas av i huvudsak villabebyggelse men här
finns även radhus, hyresrätter och ett mindre antal bostadsrätter i flerbostadshus.

Befintlig bebyggelse öster om sjövallavägen,
Alebyggen

Bebyggelse nordost om planområdet öster om
Sjövallavägen

Villabebyggelse väster om planområdet.

Kulturmiljö
Områdets kulturmiljövärden är begränsade och kopplade till fabriken och specifikt dess
kraftförsörjning. I planområdets södra del uppe på den skogsbeklädda sluttningen ligger ett
svalltorn som användes för vattenförsörjningen till Ahlafors fabrikers kraftverk. Ett svalltorn
är ett slags vattentorn som har funktionen att utjämna eventuellt övertryck i ledningarna. Det
är alltså en teknisk anläggning - det tekniska behovet är det som givit tornet dess form och i
byggnaden ryms endast det rör där vattnets skulle kunna svalla vid behov. Men röret i tornet
innebär också att det är svårt att bruka det till något annat. I samråd med antikvarie kan det
dock vara möjligt att pröva en ny användning, som mötesplats, utsiktstorn eller liknande som
kan fungera med byggnadens enkla utformning. De enda öppningarna är en dörr och två
luckor högst upp på tornet, en i söder och en i norr. Byggnaden bör alltså inte förses med
fönster eller annat som bryter den rena, enkla utformningen. Svalltornet har en
skyddsbestämmelse (q) och får inte rivas.
Från tornet löpte en trumma över nu aktuellt planområde och vidare ner till en
kraftanläggning norr om planområdet i anslutning till Sköldsån. Det finns fortfarande spår
efter trumman i terrängen. Svalltornet och trumman byggdes 1937 för att försörja fabriken
med el från en egen kraftstation som var placerad norr om planområdet i anslutning till
Sköldsån. Från början löpte trumman där Sjövallavägen ligger idag, men flyttades senare
något västerut till det läge där man ser spår idag.
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kraftstationen

fabrikerna

f d trumman

utsikt fr svalltornet

Kulturmiljöobjekt kopplade till Ahlaforsfabriker. Gula markeringen visar planområdets ungefärliga läge.
Fornlämningar
Det finns inga registrerade fornlämningar inom eller i direkt anslutning till planområdet.
En arkeologisk utredning har genomförts av Lödöse Museum i maj 2014. Utredningen
resulterade i att inga fornlämningar eller andra kulturlämningar kunde konstateras inom
området. Länsstyrelsen har därför ur arkeologisk synvinkel inget att invända mot att området
tas i anspråk för avsett ändamål.
Service

Offentlig och kommersiell service
En knapp kilometer nordväst om planområdet, längs med Ledetvägen, finns en mindre
servicebutik. Livsmedelsbutiker finns i Nol, Älvängen och Nödinge centrum.
En utbyggnad enligt planförslaget kan öka underlagt för service i Alafors.
Det finns två skolor i Alafors. Himlaskolan, med årskurser F-6 och Ahlafors Fria skola som är
en friskola med årskurserna F-9 ligger båda vid Ledetvägen. I Alafors finns tre förskolor av
vilken en är kommunal.
Utredning av skola för Nol-Alafors pågår. Då Nolskolan är för liten, tittar enhet fastighet på
alternativa lägen för att samlokalisera en större del av skolplatserna till en skola i Nol-Alafors.
Himlaskolan är ett av de lägen som utreds.
Det finns inget tydligt behov av att utöka antalet skolplatser för att försörja Alafors behov
specifikt. På Himlaskolan finns fortsatt kapacitet. Förskolans behov är mer svårbedömt. Idag
är den kommunala förskolan i Alafors fullbelagd och en del familjer erbjuds därför plats i Nol
istället. En fortsatt bostadsbyggnation enligt bostadsförsörjningsprogrammet innebär troligen
att Alafors och Nol får fortsätta att ses som ett upptagningsområde till dess att det finns ett
behov att bygga ytterligare en förskola i Alafors. En tomt med byggrätt för förskola finns i
gällande plan längs Lövåsvägen. Byggrätten är dock liten och inte aktuell för utbyggnad för
förskola i kommunal regi. Fastigheten är i privat ägo och kan bli aktuell för utbyggnad om
intresserad privat aktör finns.
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Arbetsplatser
Planområdet rymmer inga arbetsplatser.
Tillgänglighet
Planområdet är mestadels plant och förutsättningar finns för att skapa en tillgänglig miljö.
Geotekniska förhållanden
I samband med planarbetet har geotekniska utredningar och stabilitetshöjande åtgärder i from
av en barriär bestående av kalkcementpelare utförts. Dessa redovisas i PM Geoteknik,
Norconsult 2018-01-12, och Projekterings-PM, grundförstärkning kc-pelare, Norconsult
2018-01-12. Barriären ligger utanför planområdet, norr om detsamma. Den avgränsar
detaljplanen från dalgångens botten samt Sköldsån. Säkerheten mot skred har kontrollerats
och med utförda stabilitetshöjande åtgärder bedöms stabiliteten inom planområdet vara
geotekniskt tillfredsställande för en maximal utbredd last av 15 kPa.

Bilden visar läget för utförd geoteknisk förstärkningsåtgärd. Från Projekterings-PM, grundförstärkning kc-pelare,
Norconsult 2018-01-12.
Nordöst om planområdet rinner Pers å. Tidigare undersökningar visar att
stabilitetsförhållandena där är förbättrade genom avschaktning och stödfyllning. Mellan Pers å
och planområdet ligger ett befintligt bostadsområde. Stabiliteten för planområdet mot Pers å
bedöms som tillfredsställande.

Radon
Enligt markradonutredning från Sveriges geotekniska AB 1989 ligger området inom
lågriskområde avseende radon.
Störningar, risker

Buller
En trafikbullerberäkning med tillhörande kartor har tagits fram för Ale kommun av ÅF
Infrastructure AB, daterat 2014-10-13, reviderad 2015-10-14. Med utredningen som
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utgångspunkt är bedömningen att den ekvivalenta ljudnivån i planområdet understiger 55
dBA. Längs med Sjövallavägen har bebyggelsen som föreslås anpassats så att
huvudbyggnadernas fasader understiger 55dBA. Dessvärre beräknas riktvärdet för maximal
ljudnivå, 70dBA, på uteplats överskridas vid vissa av husen. Detta kan åtgärdas antingen
genom att placera bostadshusen längre från
vägen och/eller att uteplats placeras vid
bullerskyddad fasadsida. Det är också
möjligt att komplettera med gemensam
uteplats där bullervärdet klaras. Liksom
sker vid vissa av de befintliga bostäder.
För byggnader där 70 dBA överskrids kan
riktvärdet 45 dBA inomhus i sovrum
överskridas. För att säkerställa att
riktvärdet inomhus klaras bör utformning
av fasad och planlösning studeras mer i
detalj i samband med detaljprojektering.
Detta säkerställs i
Sjövallavägen
bygglov. Bullerutredningarna har 2030 som
prognosår, kommunen bedömer att det är
rimligt att anta att prognosår 2040 skulle ge ett liknande utfall, då inga ytterligare
planändringar som påverkar trafikflödet längs Sjövallavägen planeras.

Hästhållning
En stallbyggnad ligger cirka 70 meter från närmsta byggrätt för bostäder. Rasthage finns
närmare planområdet men gödselplattan är lokaliserad söder om stallbyggnaden, alltså
ytterligare bort från planområdet. Planområdet är avskilt från hästgården av höjden i söder
vilket innebär ett visst skydd mot allergenspridning. Även huvudsaklig vindriktning talar för
att lokalisering enligt planförslaget är acceptabel sett till spridning av hästallergener. Den
sammantagna bedömningen är därför att hästhållning inte bedöms vara i konflikt med
föreslagen bostadsbebyggelse.

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Föreslagen ny bebyggelse och gestaltning
Planförslaget ger möjlighet till bostadsbebyggelse med en högre exploatering i sydost mot
Sjövallavägen. I den västra delen ansluter exploateringen till omgivande villabebyggelse
avseende skala och delvis karaktär, då rad-/parhus medges. Sammanlagt möjliggörs en
byggrätt med cirka 20 bostäder i småhusbebyggelse villor/radhus/parhus och cirka 130-180
bostäder i lägenheter i flerbostadshus. Vilket innebär att planen bidrar med underlag för
bibehållen och möjligtvis utökad service på orten.

Denna och följande sida: Volymskisser över föreslagen bebyggelse
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I anslutning till Sjövallavägen och vid infarten på Rishedsvägen möjliggörs en tätare
bebyggelse med flerbostadshus. Flerbostadshusen har getts ett största fotavtryck för enskilda
byggnader om 300 m2. Inom del av området får byggnader sammanbyggas med garagevåning
men ska i övrigt ges en utformning som upplevs som enskilda byggnadskroppar. Detaljplanen
föreslår parkering i garage som kan försörja alla flerbostadshusen, för garage och andra
komplementbyggnader medges en största byggrätt om 2000, respektive 2200 m2.
Besöksparkering samt handikapparkering kan ske som markparkering.

I området regleras bebyggelsen i huvudsak med med byggnadsarea. Med byggnadsarea menas
den area en byggnad upptar på marken. Undantaget är byggrätterna för garage som anges som
bruttoarea - BTA. BTA är den sammanlagda ytan som omges av väggar, alltså samtliga
våningars yta.
Byggrätten är fördelad på fem områden där våningsantalet är två, tre eller fyra våningar.
Högst byggnader föreslås i områdets sydöstra del för att ansluta till den befintliga höjdryggen.
Takvinkel för byggnader ska vara mellan 25-45 grader vilket gäller inom hela området.
Västerut i området föreslås bebyggelsen
anpassas i skala och utförande till den
befintliga villabebyggelsen.
Här föreslås villor, radhus eller parhus.
Största byggnadsarea per tomt är 155
kvadratmeter och största antal tomter har
angetts för att motsvara en ungefärlig
minsta tomtstorlek 600 m2 för friliggande
hus, samt 400 m2 från radhus. En tomt kan
vara en egen fastighet eller del av en
fastighet. Huvudbyggnad får uppföras i två
våningar. Högsta byggnadshöjd är 3,5
meter för komplementbyggnad. Huvudbyggnad ska placeras 4,0 meter från tomtgräns
och/eller gatumark, rad- parhus får sammanbyggas i tomtgräns. Komplementbyggnad ska
placeras minst 1,0 meter från tomtgräns mot annan bostadstomt eller sammanbyggas över
tomtgräns. Garage ska placeras minst 6,0 meter från infartens gräns mot gatumark. Takvinkel
för huvudbyggnader ska vara 25-45 grader.
Nockhöjd är till största delen satt som plushöjd, vilket betyder höjd över nollplan (höjdsystem
RH2000). Undantaget är för markbostäderna i väster där höjd är angiven som nockhöjd. Inom
del av området medges en suterrängvåning utöver största antal våningar.
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Naturvärden
För att minimera de negativa effekterna som utbyggnaden kan få på skogshöjden söder om
planområdet i form av bland annat slitage, och för att förstärka karaktären på naturområdet
har en bestämmelse om att markhöjden inte får ändras införts på ett avstånd cirka 10 meter
söder om byggrättsgräns (bestämmelse n3 ) och marklov har införts för fällning av större träd
(större än 20 cm i diameter i brösthöjd) och hasselbuskar med en minsta höjd 2 meter
(bestämmelse n4). På sikt kan området utvecklas till en ek- och hasseldominerad grönyta med
både biologiska och sociala värden. Befintligt svalltorn ligger inom skogshöjden och har getts
skyddsbestämmelse q som anger att byggnaden ska bevaras.
Diken och stenmurar finns inom området vilka till stor del påverkas. Dispens från det
generella biotopskyddet har sökts och erhållits (2020-09-30). Som kompensationsåtgärd ska
ett småvatten utföras öster om Sjövallavägen. Delar av stenmuren ska flyttas till kvarstående
betesmark inom Rished 7:1 öster om Sjövallavägen (likt småvatten enligt ovan). Området
består av jordbruksmark och därför kommer de nya anläggningarna att bli biotopskyddade.
Mindre delar av befintlig mur har fått bestämmelse om att dessa ska bevaras. Kvarvarande
och tillkommande diken inom området är i första hand till för att dagvatten ska kunna avledas
kontrollerat. Den dagvattendamm som föreslås inom området kan utföras på ett sådant sätt att
den har förutsättningar att bli lekområde för grodor. Möjlig utformning beskrivs i den till
planen hörande dagvattenutredningen. Dammens och dikenas funktion är alltså främst
teknisk, men beroende på utformning kan också dessa fylla en biologisk funktion, liksom
tillföra estetiska värden till området.

Grönområden, lek och rekreation
Skogshöjden i södra delen av planområdet kan få en ökad betydelse för närrekreation när
området byggts ut. I den östra delen av planområdet föreslås tätare bebyggelse med
gemensamma gårdar. På gårdarna finns utrymme för att anordna lekmöjligheter för barn.
En gemensam yta om cirka 520 kvadratmeter planläggs som lekplats. Området ligger på en
central plats i området och har goda solförhållanden över dygnet.
Gator och trafik

Gatunät
En ny lokalgata (GATA) anläggs på ett centralt läge genom planområdet. Gatan föreslås bli
4,8 respektive 5,5 meter och utgör allmän platsmark. Den totala bredden på gatumarken är 8,3
respektive 7 meter och ska förutom körbana rymma gångbana, dagvattenavledning och
stödremsor. Under gångbanan kan dagvatten fördröjas i ett makadamdike/magasin. Gatan
ansluter till Sjövallavägen och till Rishedsvägen.
Anläggning av gatan innebär att befintlig gång- och cykelväg (GÅNG) parallellt med
Sjövallavägen i delar behöver byggas om, så att korsningen får acceptabel trafiksäkerhet för
långsamma trafikanter. Det innebär att korsningen behöver hastighetssäkras. Detta kan till
exempel göras med en mittrefug eller att körbanan smalnas av. Ett farthinder i form av ett
gupp är inte lämpligt av geotekniska skäl. I plankartan har GÅNG lagts över gata. Det är
alltså gång- och cykelvägen som är huvudsaklig användning där denna passeras av gatan.
Rishedsvägen ingår i planen men inte Sjövallavägen, eftersom Sjövallavägen redan är
planlagd som allmän plats. Båda vägarna är enskilda. I kommunen pågår ett långsiktigt arbete
med övertagande av enskilda vägar inom tätorterna. I planen föreslås enskilt huvudmannaskap
så att vägövertagandet kan ske samlat.
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Rishedsvägen föreslås utformas med gångbana och trafiksäkerhetshöjande och
skiktförbättrande åtgärder genomföras.

Gång- och cykeltrafik
Detaljplanen säkerställer markområden för befintlig gång- och cykelväg parallellt med
Sjövallavägen. En ytterligare korsningspunkt över GC-vägen innebär att GC-vägen blir
mindre attraktiv, då det finns fler punkter där cyklister och fotgängare måste vara
uppmärksamma på korsande motortrafik. För att uppmärksamma bilister på den korsande
gång- och cykelvägen föreslås åtgärder så som sidoförflyttningar med hjälp av chikaner eller
mittrefug utföras. Liknande åtgärder föreslås där gång- och cykelväg passerar Rishedsvägen.
Längs Rishedsvägen föreslås gångbana byggas.

Säker skolväg
Till planområdet finns gång- och cykelväg mot Alafors norra delar liksom mot Hälltorpssjön.
För att ta sig till norra Alafors där skolor, busshållplats i sydlig riktning och huvuddelen av
ortens service och bebyggelse finns måste Alingsåsvägen passeras. Gång- och cykelvägen
passerar Alingsåsvägen i plan (signalreglerat övergångsställe). Kommunen vet om att flera
incidenter har rapporterats i korsningen och för dialog med Trafikverket kring hur korsningen
kan utformas för ökad säkerhet. Detta arbete pågår och är prioriterat. Kommunen får dock inte
utföra åtgärder på Trafikverkets vägar utan deras medgivande. I dagsläget är skolvägen för
barn i Rishedsområdet alltså något tveksam ur säkerhetssynpunkt, vilket är något som
begränsar barn och ungas rörelsefrihet. Kommunen arbetar aktivt med säkerhetshöjande
åtgärder i sin dialog med Trafikverket.

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats finns längs Alingsåsvägen cirka 400 meter från planområdet. Bussar
går i kvartstrafik vid högtrafik, likt pendeltågen. Befintlig gång-och cykelväg ansluter till
hållplatslägena och fortsätter vidare till Alafors respektive Nol. Till Nol pendeltågstation tar
det cirka fem till tio minuter med buss, beroende på riktning. Från Nol pendeltågstation nås
övriga orter i Ale på under 15 minuter och Göteborg nås på cirka 20 minuter.
Planområdet bedöms ha goda möjligheter till kollektivpendling.

Parkering, utfarter
Enligt kommunens gällande riktlinjer för parkeringstal (2014) ligger planområdet inom zon 2.
P-tal för bil för bostäder i flerbostadshus är i denna satt till 1. För villor/radhus/ parhus gäller
2,0 parkeringsplatser om de anordnas inom respektive tomt. Om de samordnas i garage gäller
1,7 parkeringsplatser för bil. P-tal för cykel är 2,5 platser/bostad oavsett bostadsform.
Gällande parkeringsnorm vid tillfället för bygglovsgivning ska vara styrande avseende antal
parkeringsplatser.
Angöring till nya tomter ska ske från lokalgatan/Rishedsvägen. Utfartsförbud finns inlagt
längs del av Rishedsvägen, mot anslutande område för småhusbebyggelse.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för VA. Ny bebyggelse inom
planområdet kan anslutas till kommunala ledningar och verksamhetsområde för vatten och
spillvatten föreslås utvidgas med tillkommande byggnader. Området föreslås anslutas från
Sjövallavägen. Ale kommuns VA-enhet förespråkar att avledning sker till anslutningspunkt i
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Sjövallavägen då denna har känd kapacitet, till skillnad från de ledningar som finns i
Rishedsvägen. Kapaciteten bedöms vara god, men för de högre byggnaderna kommer
sannolikt tryckstegring att krävas, denna planeras ske inom berörda byggnader.

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram för detaljplanen (Norconsult, 2013-10-28 reviderad
2020-02-21) där det beskrivs att hela planområdet omfattas av ett avrinningsområde, som
avrinner åt nordväst mot Sköldsån.
Föreslagen exploatering kommer att leda till en ökad dagvattenavrinning från planområdet.
Fördröjning ska anordnas i enlighet med Ale kommuns dagvattenhandbok (20 mm/m2
hårdgjord yta, som tak, asfaltytor och andra ytor som inte släpper igenom vatten). För
småhusen föreslås fördröjningen ske inom egen tomtplats. För kvarteren med flerbostadshus
föreslås en samlad dagvattenfördröjning i damm, yta för dagvattendamm finns avsatt norr om
Rishedsvägen i befintlig lågpunkt. Dagvattenanläggningen föreslås vara enskild, alltså inte
införas i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Att den gemensamma
dagvattenanläggningen finns på plats är en förutsättning för att erhålla startbesked.
Det kommer också att behövas avskärande diken längs bergspartierna i den sydvästra delen av
planområdet. Dikenas syfte är att skydda de nya byggnaderna från terrängdagvatten, alltså
vatten som rinner från naturmark/berget ner mot bebyggelsen. De avskärande dikena ska
anläggas på kvartersmark, läge och utformning studeras vidare i projektering av byggnader
och mark och redovisas i bygglov.
Det dagvatten som idag avleds via området från kringliggande bebyggelse kommer också
fortsatt att avledas igenom området, om än i delvis annat läge.
Några större föroreningsmängder förväntas inte utifrån föreslagen användning. Större
parkeringytor föreslås samlas i p-garage som kommer att vara helt eller delvis underjordiska.
Från dessa föreslås förorenat vatten från till exempel smutsig snö att avledas till och samlas i
rännor för avdunstning för att sedan sopas bort. Vägdagvatten föreslås avledas separerat från
dagvatten från kvartersmark. Där det är möjligt ska vägdagvatten avledas i öppna diken. I
huvudsak föreslås dock vägarna i området utformas med makadamdiken, där både fördröjning
och rening sker. Detta för att rymma avvattningen inom vägområdet.
Genom föreslagna åtgärder minimeras påverkan på Sköldsån och i förlängningen Göta älv.
Eftersom dagvatten föreslås fördröjas så att framtida flöde inte skall överskrida befintligt
maxflöde, bedöms påverkan på nedströms belägna vattendrag vara försumbar.

El
Den nya bebyggelsen kan matas från befintliga transformatorstationer vid Rishedsvägen
respektive Lövåsvägen.

Uppvärmning
Ale kommun ser gärna att exploatören sörjer för energieffektiva lösningar såsom passivhus,
det vill säga hus utan konventionell uppvärmning eller lågenergihus och att solenergi eller
annan förnyelsebar energi utnyttjas för uppvärmning av området.

Avfallshantering
Ale kommuns avfallsförordning ska följas när platser för avfallshantering anordnas.
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Underjordiska ledningar
Nya underjordiska ledningar föreslås förläggas i gata. Ledningsdragning för att avleda
dagvatten till föreslagen damm föreslås inom kvartersmark. Terrängdagvatten från avskärande
diken föreslås avledas genom kvartersmark till det dike som föreslås öster om fastigheten
2:82. Möjliga lägen finns redovisade i dagvattenutredningen, men har inte låsts i plankartan.
För tillkommande ledningar har u-område (område för allmännyttiga underjordiska ledningar)
lagts ut inom både kvartersmark och GATA. Bestämmelse om att avskärande dike ska finnas
har införts på kvartersmark angränsande sluttningen i söder.
Geoteknik
Enligt utförda geotekniska utredningar är stabiliteten inom planområdet geotekniskt
tillfredsställande för en maximal utbredd last av 15 kPa. Maximal markbelastning regleras i
planen genom bestämmelse.
Räddningstjänst

Insatstid
Insatstiden från Nols brandstation till den aktuella fastigheten bedöms vara cirka 10 minuter.
För föreslagen bebyggelse bedöms 15-20 minuter vara acceptabelt.

Framkomstmöjlighet
Avstånd mellan uppställningsplats för utryckningsfordon och insatspunkt får inte överstiga 50
meter. För att säkerställa att utryckningsfordon kan komma fram behövs en minsta körbredd
på 3,0 meter, en fri höjd på 4,0 meter och att marken klarar av 23 tons belastning.

Vatten för brandsläckning
I tätbebyggt område ska avståndet mellan brandposter inte överstiga 150 meter för att
konventionellt system (alltså brandposter) ska kunna användas. I större delen av planområdet
kan dock det så kallade alternativsystemet, där tankbilar försörjer räddningstjänst med
brandvatten, användas. Alternativsystemet kan dock bara användas för bostäder som är lägre
än fyra våningar. Det finns alltså behov av att komplettera med minst en brandpost för
området, denna placeras lämpligen relativt nära korsningen mellan tillkommande gata och
Sjövallavägen.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Förslaget innebär en förtätning av bostäder inom befintlig struktur på mark som tidigare
utgjorts av jordbruk men som idag inte brukas. En förtätning av bostäder innebär möjlighet
till utveckling av Alafors med bostäder i lantlig miljö med närhet till naturen samtidigt som
goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken och närhet till befintlig service finns. Ett
ökat bostadstillskott innebär bättre förutsättningar för bibehållen service.
Teknisk försörjning finns utbyggd till området. Föreslagen exploateringen innebär en mer
effektiv användning av befintliga system.
Genomförandet av planen bedöms ge liten negativ påverkan på kulturmiljön då kulturvärden
inom planområdet är begränsade.
Gatunätet påverkas av förslaget genom att en ny allmän gata föreslås som ansluter mot
Rishedsvägen respektive Sjövallavägen. Standardhöjande åtgärder kommer också att krävas
på Rishedsvägen.
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En KC-pelarskärm har utförts som stabiliserande åtgärd. Planförslaget bedöms därav inte få
några geotekniska konsekvenser för omgivningen.
Påverkan på befintlig bebyggelsen har studerats genom volym- och solstudie. Byggrätter har
anpassats för att minska påverkan på befintliga bostäder genom att begränsa våningsantal och
säkerställa avstånd. Sammantagen bedömningen är att påverkan på befintlig bebyggelse är
acceptabel inom området. Föreslagen höjd på den närmaste byggnaden till fastigheten 2:89
minskades redan i utställning 1 för att minska påverkan på den befintliga fastigheten. Att
höjden satts som nockhöjd och plushöjd innebär att bestämmelsens konsekvens blivit
tydligare.
Solstudie för aktuellt förslag redovisas nedan:

Solstudie för vårdagjämningen
respektive sommarsolståndet
Bilder: Andéns Arkitektkontor

Ianspråktagande av jordbruksmark
Bedömningen om det är möjligt att ianspråkta jordbruksmark för bebyggelse är en
bedömning som görs i tre steg.
1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?
Så som lagen tolkas enligt praxis så är all jordbruksmark brukningsvärd, fast för olika
ändamål.
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2. Innebär ianspråktagandet ett väsentligs samhällsintresse?
Bostadsförsörjning räknas som ett väsentligt samhällsintresse och då planförslaget, ur ett
lokalt perspektiv, innebär ett ansenligt bostadstillskott så är det en rimlig tolkning att kravet
uppfylls.
3. Kan annan mark (som inte är jordbruksmark) tas i anspråk för att tillfredsställa
behovet?
Ur ett nationellt perspektiv är det rimligtvis möjligt att tillfredsställa behovet av bostäder på
andra platser än i just Alafors. Men Ale ingår i en tillväxtregion där bostadsbehovet är stort
och tillgången inte svarar mot efterfrågan. Ur ett regionalt perspektiv så behöver samtliga
kommuner bidra till bostadsförsörjningen. Ale har goda förutsättningar i form av
kommunikationer i form av E45 för biltrafik och Vänerbanan med regional kollektivtrafik
både söder- och norrut och är därför en väl integrerad del av i regionen.
Ur ett kommunalt perspektiv så är det översiktsplanen som ska styra planeringen på en
strategisk nivå, men ÖP 07 har i stora delar bedömts som inaktuell. Det är alltså, även om
området i ÖP pekas ut för bostadsändamål, inte självklart att ta stöd i gällande översiktsplan.
Utifrån Alafors förutsättningar, bäckdalgångar med skredrisk, höjdpartier och raviner med i
många fall höga natur- arkeologiska- eller rekreationsvärden, topografi som innebär stora
svårigheter att kunna angöra områden utan att väglutningar överskrider rimliga
tillgänglighetskrav, så är dock alternativen för utbyggnad starkt begränsad. Av de områden
som pekades ut för bostadsförsörjning i ÖP 07 har ett bedömts som olämpligt på grund av
svårigheten att kunna angöra området (Brandsboberget), två är utbyggda (i anslutning till
rekreationsområdet Furulund, respektive Ahlafors fabriker) och det tredje är detta område
(Rished). Förutom dessa områden finns ett utredningsområde för bostadsutbyggnad direkt
söder om detta planområde (Smedjebacken). Smedjebacken är inte närmare studerat, det är
inte fullt så brant som Brandsboberget, men likväl brant. Trafikstrukturen behöver sannolikt
ses över helt om Smedjebacken ska vara möjligt att utveckla för bostäder. Då befintlig väg är
brant och har delvis skymd sikt.
Jämfört med andra orter i Ale är Alafors är en relativt liten ort, vilket innebär lokala
utmaningar och förutsättningar. Kommunen strävar efter att möjliggöra utveckling utifrån
våra olika orters förutsättningar och anser att det är nödvändigt för att vi långsiktigt ska
kunna uppfylla det kommunala välfärdsuppdraget. I dag är servicen ojämnt fördelad och
landsbygdsbefolkningen och invånarna i de mindre orterna får därför mindre närservice trots
att kommunalskatten är densamma.
Om några få orter expanderar fortare än andra blir detta extra tydligt i en kommun där alla
orter är små (Ales största orter har 2020 ett invånarantal runt 6000) och där det inte finns
någon självklar huvudort. Den relativa upplevelsen av att vissa drar ifrån medan andra står
stilla är något kommunen i möjligaste mån vill motverka. Då det är osäkert om det i längden
är socialt hållbart att glappet mellan orter växer alltför mycket. Utifrån planens syften och ur
det lokala perspektivet, så är det därför viktigt att nya bostäder tillkommer i lägen där
befintliga orter kan ges förutsättningar att utvecklas, eller åtminstone inte avvecklas.
Ett starkt önskemål är också att utveckla i lägen där det redan finns befintlig infrastruktur
som är möjlig att koppla på, då detta är sunt ur ett resursanvändningsperspektiv.
Alafors har i dag cirka 2000 invånare, kommunal service i form av förskola, skola och
idrottsplats samt viss kommersiell service. Det är främst den kommersiella servicen som är
känslig för bristande befolkningsunderlag och också den allra svåraste att planera för, särskilt
då handeln står inför stora strukturförändringar i form av snabbt ökande e-handel inom allt
fler handelssegment och en trend som hittills gått mot färre och större handelsanläggningar.
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Ett bostadstillskott om 150-200 lägenheter skulle svara mot en 10-20 procentig
befolkningsökning (beroende på lägenhetsstorlekar) och ge ett välkommet tillskott som
underlag för befintlig och i bästa fall tillkommande, service. I denna prövning har därför
endast alternativa lokaliseringar i och kring Alafors bedömts. För att alternativ lokalisering
ska bedömas som ”från allmän synpunkt tillfredsställande” har alternativa områden bedömts
utifrån följande parametrar:
•Tillfredställande markstabilitet enligt kända underlag
•Inga påtagliga konflikter med andra allmänna intressen som natur- och kulturvärden,
höga sociotop och rekreationsvärden, riksintressen eller dylikt
•Närhet till kollektivtrafik (600 m) med minst relativt god tillgänglighet
•Inom rimligt cykelavstånd (1,2 km) till Alafors befintliga service och som referenspunkt
har valts en punkt mellan befintlig servicebutik och ortens kommunala förskola.
•Topografi som möjliggör angöring med rimliga väglutningar.
Avstånden har valts för att det används i Ale kommuns vägledning för parkeringstal. Där 600
m motsvarar gångavstånd och 1,2 km motsvarar cykelavstånd. Då benägenheten att cykla
kan antas minska inom områden med stora höjdskillnader har områden med kraftiga
höjdskillnader inte tagits med.

Ortofotot ovan redovisar utbyggnads- (röd skraffering) och utredningsområden (röd linje) för bostäder i gällande
ÖP. Av dessa är område 23 och 24 utbyggda, 22 är Rishedsområdet. För utbyggnadsområde 20,
Brandsbobergen, har arbete med fördjupad översiktsplan påbörjats och avbrutits då det inte bedömts möjligt att
angöra området på ett sätt som medger rimliga lutningar (längdsektion) och att området därför inte bedöms som
möjligt att göra tillgängligt. Utredningsområde 21, Smedjebacken, har inte studerats, men har också besvärlig
topografi och befintligt trafiksystem är inte välutformat och därför svårt att bygga vidare på.
Ytterligare ett område, ”Kiosk-tomten” har lagts in med cyanfärgad linje och nummer 25. Området ligger mycket
centralt i Alafors och är därför attraktivt att utveckla. Men området har kända stabilitetsproblem.
Det är också möjligt att tänka sig en fortsatt exploatering i anslutning till de båda utbyggda områdena, men i
anslutning till område 23 finns rekreationsvärden och område 24 ligger i anslutning till Alafors fabriker som har
höga kulturvärden.
Rimligtvis går det att hitta mindre ytor i Alafors samhälle där det är möjligt att komplettera med ett mindre
antal bostäder, men större utvecklingsområden är det ont om. Höjdkurvor redovisas i brunt.
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Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) skall miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 3 §
miljöbalken (MB) iakttas vid planering och planläggning. En miljökvalitetsnorm ska ange de
förorenings- eller störningsnivåer som människor eller miljön kan belastas med utan fara för
betydande eller påtaglig olägenhet.

MKN för luft
Miljökvalitetsnormer gäller tillåten halt av bly, svaveldioxid, kväveoxid, kvävedioxid,
kolmonoxid, bensen och partiklar (PM10) i utomhusluften.
Av en rapport från miljöförvaltningen i Göteborg, Luftföroreningar i Nordöstra passagen.
Rapport 129 (2002) framgår att miljökvalitetsnormen per dygn för kvävedioxid i dagsläget
riskerar att överskridas på några ställen utmed E 45, bland annat i Nödinge. Vidare visar andra
undersökningar att normen för kvävedioxid överskrids vid de mest trafikerade lederna i
Göteborg. I mer perifera lägen i regionen, dit detta planområde räknas, är de kända halterna
lägre än de tillåtna gränsvärdena.

MKN för vatten
Recipient för planområdet är Sköldsån. Sköldsån, som mynnar i Göta älv, har enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) klassificerats av Vattenmyndigheterna och
Länsstyrelsen i Västra Götalands län med avseende på kemisk och ekologisk status. Den
kemiska statusen i Sköldsån har klassificerats som ”uppnår ej god” (senaste klassningen
2019-07-10). Statusklassningen grundar sig i överskridande av normhalten för kvicksilver
(Hg) samt gränsvärde avseende polybromerade difenyletrar (PBDE). Den ekologiska statusen
är påverkad av övergödning samt vandringshinder och har klassificerats som ”måttlig” (201908-27). Gällande kvalitetskrav avseende kemisk och ekologisk status är att vattenförekomsten
ska uppnå god såväl kemisk som ekologisk status senast år 2027.
Några större föroreningsmängder förväntas inte uppkomma inom planområdet. Se mer under
rubriken Dagvatten där fördröjning och rening beskrivs närmare.
Planenheten bedömer att utökningen med aktuell detaljplan dels inte är betydande i sin
storlek, dels inte ensidigt inriktat mot bilåkande. Bebyggelsetillskottet som detaljplanen
innebär bedöms därför inte utgöra en olämplig lokalisering i det regionala sammanhanget
även med hänsyn taget till miljökvalitetsnormerna.

Behovet av miljökonsekvensbeskrivning
Ale kommun bedömer att ett genomförande av planen på (del av) fastigheten Rished 7:1 inte
leder till en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra
resurser enligt 5 kap.18 § i PBL (Plan- och bygglagen 1987:10). En
miljökonsekvensbeskrivning för planen har därför inte upprättats.
Miljömål
I Ale kommuns översiktsplan anges att tre av de sexton nationella miljömålen har särskilt stor
betydelse för arbetet med ett hållbart samhällsbyggande. Dessa tre mål är Begränsad
klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. Planförslaget har stämts av
mot målen och en sammantagen bedömning är att innehållet i detaljplanen är i linje med
målsättningarna eller att förslaget varken innebär en försämring eller förbättring. Nedan
kommenteras miljömålen:
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Begränsad klimatpåverkan
Planera för a) minskade utsläpp av växthusgaser.
a)Alternativ till bilen finns med utbyggd gång- och cykelbana samt god kollektivtrafik i
anslutning till planområdet.

God bebyggd miljö
Planering för a) miljöanpassade och resurssnåla transporter, b) kulturhistoriska och estetiska
värden, c) grön- och vattenområden, d) effektivare energianvändning och förnyelsebar energi,
e) minskat buller.
a)Planområdet ligger inom ett avstånd på 400-500 meter från närmaste hållplats.
Benägenheten att använda kollektivtrafiken sjunker ju längre gångavståndet är. 400
meter utgör ett kvalitetsvärde avseende gångavstånd mellan bostaden och hållplatsen,
vilket främjar kollektivt resande.
b)Befintligt svalltorn har getts bestämmelse om att det ska bevaras så som kulturhistoriskt
värdefullt. Estetiska värden, så som landskapsbild bedöms påverkas. Påverkan på
omgivning har bedömts som acceptabel
c) Påverkan på de närliggande åarna Sköldsån och Pers å, som ingår i riksintresse för
naturvård, bedöms bli liten.
d)Kommunen kan inte styra uppvärmningsform. Kommunens energiplan ska dock vara
vägledande.
e)Exploateringen kommer innebära ökad trafik på Sjövallavägen och Rishedsvägen.
Ökningen bedöms inte påverka ljudnivåer på ett sätt att riktvärden för bostäder
överskrids. Befintlig hastighet är 30 km/h.

Ett rikt växt- och djurliv
Planering för att a) hejda förlust av biologisk mångfald och b) minskad andel hotade arter.
a)Påverkan på befintliga murar och diken kräver dispens från generellt biotopskydd.
Kompensationsåtgärder för bortfall av biotopskyddade småbiotoper föreslås ske
utanför planområdet i befintlig jordbruksmark.. I planarbetet har inventering av
groddjur genomförts. Ytterligare inventeringar planerades men bedömdes inte rimliga
att genomföra då det möjliga habitatet röjts kort tid innan inventeringen. Planarbetet
kan därför ha inneburit skada på de hotade arterna hasselmus och hasselsnok.
Inventering av hasselmus har gjorts inför antagande, några hasselmöss hittades inte.
b)Inventeringen av groddjur visade på ett mindre antal romklumpar av vanlig groda.
Dessa hittades norr om Rishedsvägen i ett dike som i nuläget inte är vattenförande
under hela året. Inom planområdet föreslås att dagvatten avvattnas till färre diken och
att det samlas i just det dike där romklumpar hittats. I anslutning till diket föreslås
också en dagvattendamm som kan utformas på ett sådant sätt att groddjur får bättre
förutsättningar för lek och vinterdvala.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförande tiden är tio år från den dagen planen vinner lagakraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark, för GATA och GÅNG är
huvudmannaskapet enskilt.
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Fortsatt arbete
Tidplan
Utställning 2 kvartal 2 2020
Antagande kvartal 1 2021
Laga kraft kvartal 1 2021
Laga kraft är under förutsättning att planen inte blir överklagad.

Medverkande
Från Ale kommun har följande tjänstemän medverkat:
Utställningshandling 2: Mikaela Ranweg, Karin Svensson (Plan), Jenny Wendel, Bodil
Ljungkvist (Miljö), Karin Heimdal (VA), Daniel Ledner (Renhållning), Emma Lundholm,
Gustaf Nilvall (Infra), Sandra Vokstrup (MEX). Samt trafikkonsult Christina Lundqvist
Atkins

Sektor samhällsbyggnad, plan och bygg
Alafors 2020-06-04, reviderad 2020-12-08
………………………………
Kajsa Reimers
Planchef

………………………………
Mikaela Ranweg
Planarkitekt
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2021-03-11
Till ledamöterna i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige i Ale kommun

Synpunkter från Alagårdens samfällighetsförening kring detaljplan för bostäder inom del av Rished
7:1
Vi vill med denna skrivelse redogöra för hur vi uppfattar läget och torgföra våra synpunkter på det
beslut som är på väg att fattas rörande detaljplan. Vi känner att det är viktigt att ledamöterna i
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har denna information inför beslut i frågan. Syftet är inte
att försöka undandra oss vår förenings ansvar i nedanstående utan att uppmärksamma en, såvitt vi
förstår, påtaglig risk som Ale kommun är på väg att förvärra genom ett nära förestående beslut. Vi vill
dessutom peka på en lösning genom att uppmärksamma det delade ansvar som föreligger, vilket
skulle kunna leda till en samverkan i finansiering och utförande av åtgärder som eliminerar risken.

De synpunkter vi redan tidigare i processen anfört kring skredrisk som berör Sjövallavägen sägs i
Utställningsutlåtande 2 inte vara kopplade till plangenomförandet. Vi menar att det är fel.
I Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 22 § anges bl. a. följande:
”22 §
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning
innebär att
----------5. en bebyggelse annars blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76) .”

Vår tolkning är att lagstiftaren genom Länsstyrelsens mandat vill säkerställa det överordnade
perspektivet att undvika framtida olyckor som påverkar människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen
har rollen att överpröva, men andemeningen i lagstiftningen måste ju vara att kommunen ska göra
sitt yttersta i samband med planarbetet för att minimera riskerna för framtida olyckor. I det aktuella
fallet vet kommunens tjänstemän om att det finns en skredrisk i anslutning till och på den mark som
hyser den tänkta framfartsvägen till det område som är aktuellt för detaljplaneförändring. Om ett
skred skulle gå så finns det ju därmed påtaglig risk för människors hälsa och säkerhet då risken att
människor befinner sig på framfartsvägen till det nu aktuella planområdet kommer att vara större vid
ett beslut i linje med aktuellt förslag då trafikmängden på nämnd vägsträcka kommer att öka. För att
undvika olyckor i stil med den nyligen inträffade i Ask, Gjerdrum, Norge bör kommunen inte anta
planförslaget utan att man åtgärdar den skredrisk som finns vid och på Sjövallavägen (se bilaga).

Att det överhuvudtaget finns en utredning gjord av Norconsult som rör den slänt som finns mellan
vårt område och Alingsåsvägen har sin grund i planarbetet. Det beror på att SGI i ett av sina
utlåtanden inför detaljplaneförändringen påpekade att eventuell skredrisk där skulle kunna påverka
det då aktuella området för detaljplan. Kommunen beslutade att skjuta till pengar för att genomföra
en undersökning eftersom man ville gå vidare med detaljplanen och samtidigt konstaterade att
Sjövallavägen är av stort allmänintresse för kommunens invånare då den leder till såväl idrottsplats

som rekreationsområden och bostadsbebyggelse. När området som var aktuellt för detaljplan
förändrades under ärendets gång så finns inte längre menar man, i formell mening, en direkt
koppling mellan den upptäckta skredrisken och den nu aktuella detaljplanens område. Vår bestämda
uppfattning är emellertid att det fortsatt hänger ihop i realiteten då alla som kommer att färdas på
Sjövallavägen riskerar att dras med i ett eventuellt skred. Trafikmängden på vägen kommer
fortfarande att öka om man fattar beslut om den detaljplan som förslaget nu innehåller. Det innebär
att det kommer att vara större risk att någon kommer att befinna sig på Sjövallavägen vid ett
eventuellt skred trots att man minskat planområdet jämfört med tidigare förslag. Det går inte att
resonera som att den risk man upptäckt i samband med planläggningsarbetet skulle försvinna bara
för att man förändrar detaljplaneområdets storlek och gömmer sig bakom formalia. Risken finns kvar
och berör den väg som är utpekad som av allmänintresse för kommunens invånare och utgör
framfartsväg till det tilltänkta nya bostadsområdet! Går ett skred här så blir följderna katastrofala!
Vi menar att det finns ett gemensamt ansvar hos flera intressenter för att tillse att skredrisken
elimineras: Kommunen har ansvar för att i sitt planarbete förebygga framtida risker. Vägföreningen
har ansvar för att skydda sin väg. Denna väg är ju dessutom utpekad att vara av allmänintresse av
kommunstyrelsen, vilket ytterligare understryker ansvaret för att hålla den säker. Exploatören av det
nya bostadsområdet har ansvar för att tillse att framfartsvägen är säker f a under byggtiden då
personal, anställd av denne direkt eller indirekt, kommer att vistas på vägen i stor omfattning.
Slutligen har ju fastighetsägarna som är medlemmar i Alagårdens samfällighetsförening samt
samfällighetsföreningen ett ansvar för att skydda sina hus och anläggningar i skredriskområdet.
Det är som vi ser det viktigt att uppmärksamma och diskutera det gemensamma ansvaret och hitta
en väg framåt tillsammans först, för att kommunfullmäktige därefter ska kunna anta den aktuella
detaljplanen utan att åsidosätta det ansvar man har för människors säkerhet.

Datum som ovan
Styrelsen Alagårdens Samfällighetsförening

Bilaga 1
Bilder som illustrerar hur Sjövallavägens anslutande del mot Alingsåsvägen ingår i den sektion
(NCA) som av Norconsult bedöms ej ha tillfredsställande säkerhetsfaktorer.

Utdrag ur Norconsults ”Alafors, Alagården, Geoteknisk utredning, PM Geoteknik” (Uppdragsnr: 106
13 03 Version: 1.0, 2020-05-18) s.8, s.10
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1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.531
Datum: 2021-03-10
Utvecklingsledare: Marie Källvik Nilsson
Kommunstyrelsen

Motion om folkomröstning angående placering av ny skola i Nol
- Sven Nicolaisen (AD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Sammanfattning
Sven Nicolaisen (AD) har den 14 december 2020 lämnat en motion med förslag om en
folkomröstning angående lokalisering av en ny skola för orterna Nol och Alafors. Skolan
planeras att byggas på tidigare industrimark i Nol.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 med 22 ja-röster mot 6 nej-röster att
placera den nya skolan i Brandsbo, Nol. Beslutet var i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Bakgrunden till motionen är enligt motionärens beskrivning att det föreligger en oro kring
placeringen då området kan innehålla markföroreningar som uppfattas kunna ha en negativ
påverkan på hälsan samt att skolan inte beräknas vara färdigställd förrän tidigast år 2028.
Motionären förslår att frågeställningen ska vara "vill man ha eller inte ha en skola i Brandsbo"
Folkomröstningar är enbart rådgivande och skolans placering har redan fastställts i en
demokratisk process med beslut i fullmäktige. Beslutet innebär att endast om det av någon
anledning finns skäl att avbryta projektering ska ärendet åter till kommunfullmäktige för nytt
ställningstagande.
Förvaltningens sammanlagda bedömning är därmed att en kommunal folkomröstning
formellt inte påverkar det fattade beslutet och att motionen därför ska avslås.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Motion om folkomröstning angående placering av ny skola

Beslutet skickas till:
För kännedom:

Kommunstyrelsen
Sven Nicolaisen (AD)
Ärendet
Sven Nicolaisen (AD) har den 14 december 2020 inkommit med en motion med förslag om
folkomröstning angående lokalisering av en ny skola för orterna Nol och Alafors.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december att placera den nya skolan i Nol, inom
området Brandsbo. Bakgrunden till beslutet är utbildningsnämndens ökande lokalbehov för
orterna Nol och Alafors.
Utifrån det identifierade behovet har servicenämnden tagit fram fem olika alternativ utifrån
olika perspektiv som bland annat innefattar ekonomi, samhällsstrukturer, personalfrågor samt
samutnyttjande av lokaler. Målsättningen har varit att skapa möjligheter på respektive ort
samtidigt som utbildningsnämndens behov av lokaler uppfylls.
Kommunfullmäktige beslutade med 22 ja-röster mot 6 nej-röster att placera den nya skolan i
Brandsbo. Beslutet var i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Bakgrunden till motionen är enligt motionärens beskrivning att det föreligger en oro kring
placeringen då området kan innehålla markföroreningar som uppfattas kunna ha en negativ
påverkan på hälsan samt att skolan inte beräknas vara färdigställd förrän tidigast år 2028.
Motionären föreslår att frågeställningen skall vara "vill man ha eller inte ha en skola i
Brandsbo"och skall ske inom orterna Nol och Alafors.
Ekonomisk bedömning
Kostnaden för att genomföra ett val i Ale kommun uppskattas till ca 1 000 000 kr.
Uppskattningen görs utifrån tidigare kostnader för genomförande av val. En kommunal
folkomröstning bedöms kräva i princip samma bemanning och lokalbehov som ett val till
riksdag, kommun och landsting eller till Europaparlamentet.
Invånarperspektiv
I samband med arbetet för att ta fram förslag på skolans placering har workshops genomförts
med berörda föräldrar samt personal. Därmed har de som i nuläget är direkt berörda av
beslutet fått möjlighet att inkomma med synpunkter och inspel.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunala folkomröstningar kan hållas i samband med allmänna val eller mellan ordinarie
valtillfällen. Kommunala folkomröstningar är rådgivande och inte beslutande.
Rösträtt vid folkomröstning i en kommun är enligt 5§ lag (1994:692) om kommunala
folkomröstningar den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen
fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
(unionsmedborgare),
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen
En folkomröstning där de röstberättigade enbart skulle utgöras av invånare inom Nol och
Alafors bedöms inte vara i enlighet med lagen om kommunala folkomröstningar.
Remissyttrande
Ärendet har inte remitterats till någon annan nämnd eller sektor.
.
Förvaltningens bedömning
Folkomröstningar är enbart rådgivande och skolans placering har redan fastställts i en
demokratiskt process med beslut i fullmäktige. Beslutet innebär att endast om det av någon
anledning finns skäl att avbryta projektering ska ärendet åter till kommunfullmäktige för nytt
ställningstagande.
Förvaltningens sammanlagda bedömning är därmed att en kommunal folkomröstning
formellt inte påverkar det fattade beslutet och att motionen därför ska avslås.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 55

Dnr KS.2020.531

Motion om folkomröstning angående placering av ny
skola i Nol - Sven Nicolaisen (AD)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen
avslås.
Sammanfattning
Sven Nicolaisen (AD) har den 14 december 2020 lämnat en motion med
förslag om en folkomröstning angående lokalisering av en ny skola för orterna
Nol och Alafors. Skolan planeras att byggas på tidigare industrimark i Nol.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 med 22 ja-röster mot 6
nej-röster att placera den nya skolan i Brandsbo, Nol. Beslutet var i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Bakgrunden till motionen är enligt motionärens beskrivning att det föreligger
en oro kring placeringen då området kan innehålla markföroreningar som
uppfattas kunna ha en negativ påverkan på hälsan samt att skolan inte beräknas
vara färdigställd förrän tidigast år 2028.
Motionären förslår att frågeställningen ska vara "vill man ha eller inte ha en
skola i Brandsbo"
Folkomröstningar är enbart rådgivande och skolans placering har redan
fastställts i en demokratisk process med beslut i fullmäktige. Beslutet innebär
att endast om det av någon anledning finns skäl att avbryta projektering ska
ärendet åter till kommunfullmäktige för nytt ställningstagande.
Förvaltningens sammanlagda bedömning är därmed att en kommunal
folkomröstning formellt inte påverkar det fattade beslutet och att motionen
därför ska avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Motion om folkomröstning angående placering av ny skola
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till
motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutsgång
Ordförande 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.
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunstyrelsen
Sven Nicolaisen (AD)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 57

Dnr KS.2018.256

Motion från Aledemokraterna - övertagande av
skötsel av fågeldammarna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, inkom 2018-09-05 med en motion om
övertagande av skötsel av fågeldammarna. I motionen föreslås följande:
att kommunen sköter själva området och att målet måste/bör vara att klassa
hela området runt sjöarna som en parkanläggning.
Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden, SBN §184, 2019-12-05,
som föreslår att motionen avslås. För att kunna ta ställning till motionen var det
kommunstyrelsens mening att underlaget behöver förtydligas och
kompletteras, KS § 55, 2020-03-24.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter i beslut 2020-11-05 § 169 föreslagit
att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens uppfattning om att
motionen ska avslås. Det finns risker av främst ekonomisk art samt är en fråga
som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-01
Motion från Aledemokraterna om övertagande av skötseln av fågeldammarna
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-05 § 184
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-05 § 169
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04 § 55
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2020-10-13
Information om kulturföreningen Svanen
Beslutet skickas till
För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden
Motionären

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2018.256
Datum: 2021-02-01
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Motion från Aledemokraterna - övertagande av skötsel av
fågeldammarna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, inkom 2018-09-05 med en motion om övertagande av
skötsel av fågeldammarna. I motionen föreslås följande:
att kommunen sköter själva området och att målet måste/bör vara att klassa hela området runt
sjöarna som en parkanläggning.
Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden, SBN §184, 2019-12-05, som föreslår att
motionen avslås. För att kunna ta ställning till motionen var det kommunstyrelsens mening att
underlaget behöver förtydligas och kompletteras, KS § 55, 2020-03-24.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter i beslut 2020-11-05 § 169 föreslagit att motionen ska
avslås.
Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens uppfattning om att motionen ska avslås.
Det finns risker av främst ekonomisk art samt är en fråga som inte ingår i den kommunala
kärnverksamheten.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-01
Motion från Aledemokraterna om övertagande av skötseln av fågeldammarna
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-05 § 184
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-05 § 169
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2020-10-13
Information om kulturföreningen Svanen
Beslutet skickas till:
För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Motionären
Ärendet
Som framgår av bilagan från Kulturföreningen Svanen har fågeldammarna i Surte en lång
historia. Området har ett flertal fåglar som inte hör till de vanliga, förutom att dammarna
självfallet används även av det ordinarie beståndet av fågel i området.
I den av Jan A Pressfeldt 2018-09-05 inlämnade motionen framförs att fågeldammarna har ett
stort värde då det är "livaktigt besökt" men att föreningens förmåga att sköta området
försämras i och med medlemmarna höga ålder. Förslaget är därför att kommunen övertar
skötselansvaret och klassar området som en parkanläggning.
Länsstyrelsen Västra Götaland, tillsynsmyndighet för djurskyddet i länet, har flera gånger
påpekat att anläggningen bör räknas som en zooanläggning eller annan anläggning för
uppvisning av djur, och att en anmälan, alternativt ansökan, bör göras. Vad en sådan anmälan
eller ansökan skulle komma att innebära för driften av anläggningen är inte utrett.
Det finns naturligtvis inget som hindrar att kommunen på olika sätt stödjer verksamheten vid
fågeldammarna, om det bedöms som en prioriterad åtgärd. Det finns kultur- och naturvärden i
området som är viktiga. Det behöver däremot inte innebära att kommunen för att främja dessa
värden ska bifalla motionen, utan det kan som sektor samhällsbyggnad nämnt ske på andra
sätt, bland annat genom olika former av bidrag.
Ekonomisk bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en nödvändig upprustning i samband med ett
eventuellt kommunalt övertagande uppgår till 300 tkr och att driftkostnaderna årligen uppgår
till 25 tkr. Därutöver kan kostnader för tillgänglighetsanpassning tillkomma. Den ekonomiska
bedömningen baseras på att föreningen själva ansvarar för teknik, byggnader och fåglar. De
ekonomiska förutsättningarna är därmed är en osäkerhetsfaktor, en annan är vad en anmälan
eller ansökan till länsstyrelsen skulle komma att medföra för krav som eventuellt är
kostnadsdrivande.
För den händelse att motionen bifalles svarar samhällsbyggnadsnämnden mest naturligt för
kostnaderna, och det behöver då beaktas i budgetarbetet.
Invånarperspektiv
Föreningen har ett stort medlemsantal och kontakter med föreningen har upprätthållits under
processen. För föreningen vore det såklart enklare om kommunen övertog driftansvaret.
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Området har värden utifrån kultur och natur, och det är därmed viktigt att om möjligt bevara
dessa värden. Samtidigt ligger det i kommunens ansvar att prioritera mellan olika
invånarintressen.
Hållbarhetsperspektivet
Tillgång till naturupplevelser främjar en förståelse för naturen och för vikten av hållbarhet.
Ale kommun har mycket goda förutsättningar för friluftsliv och naturupplevelser.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
En osäkerhet, som inte är utredd, är vad ett beslut från länsstyrelsen att klassa området som en
zooanläggning skulle komma att innebära, både administrativt och ekonomiskt.
Remissyttrande
Motionen har vid två tillfällen remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som vid både
tillfällena föreslagit att motionen ska avslås.
Beslutets genomförande
Om motionen bifalles åvilar uppdraget samhällsbyggnadsnämnden enligt gällande
reglemente. Den ekonomiska konsekvensen måste i ett sådant fall beaktas i budgetarbetet och
samhällsbyggnadsnämnden ges förutsättningar att sköta anläggningen enligt motionens
intentioner.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar bedömningen av att det finns olika former av värden med fågeldammarna
i Surte. Förvaltningen ser också att det finns olika sätt att stödja föreningen i detta, i enlighet
med vad som framförs i parkchefens tjänsteutlåtande. Det står föreningen fritt att inkomma
med ansökan om olika former av stöd och så får den ansökan prövas utifrån rådande
förutsättningar och prioriteringar.
Förvaltningen gör bedömningen att det finns stor osäkerhet kring långsiktiga investeringsoch driftkostnader samt ansvarsfrågor kring tillgänglighet och eventuell omklassning till
zooanläggning. Förvaltningen bedömer därför att motionen ska avslås.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-03-24

KS § 55

Dnr KS.2018.256

Motion från Aledemokraterna - övertagande av
skötsel av fågeldammarna
Ärendet
Jan A Pressfeldt inkom 2018-09-05 med rubricerad motion. I motionen föreslås
följande:
att kommunen sköter själva området och
att målet måste/bör vara att klassa hela området runt sjöarna som en
parkanläggning.
Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att motionen
avslås. För att kunna ta ställning till motionen är det kommunstyrelsen mening
att underlaget behöver förtydligas och kompletteras.
För det första behöver det i det ekonomiska underlaget framgå hur stora belopp
och arbetsinsatser det handlar om.
För det andra behöver en kontakt tas med föreningen för att utröna föreningens
förmåga att driva hela eller delar av anläggningen. Motionen bygger på att
föreningen fortsatt ansvarar för fåglarna samt för byggnader och kompressorer.
Givet att det i motionen framgår att föreningen har en åldersstigen medlemskår
är det viktigt att undersöka förutsättningarna för föreningen att driva nämnda
delar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2020-03-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 184 2019-12-05
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2019-12-05
Bilaga - Kulturföreningen Svanen i Surte 2018-08-22
Motion från Aledemokraterna - övertagande av skötsel
av fågeldammarna 2019-12-06
Protokoll från kulturföreningen Svanen 2019-10-21
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för att få tydligare ekonomiskt underlag beskrivet
samt att en kontakt med föreningen ska tas för att utröna föreningens förmåga
att driva hela eller delar av anläggningen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-03-24

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för att få tydligare ekonomiskt underlag beskrivet
samt att en kontakt med föreningen ska tas för att utröna föreningens förmåga
att driva hela eller delar av anläggningen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN.2020.89
Datum: 2020-10-13
Enhetschef Gata-Park Anders Alfredsson
E-post: anders.alfredsson@ale.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Motion från Aledemokraterna - övertagande av skötsel av
fågeldammarna
Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, inkom 2018-09-05 med en motion om övertagande av
skötsel av fågeldammarna. I motionen föreslås följande:
att kommunen sköter själva området och att målet måste/bör vara att klassa hela området runt
sjöarna som en parkanläggning.
Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden, SBN §184, 2019-12-05, som föreslår att
motionen avslås. För att kunna ta ställning till motionen är det kommunstyrelsen mening att
underlaget behöver förtydligas och kompletteras, KS §55, 2020-03-24. Kontakt är tagen med
föreningen. Det framkom att föreningen kommer att sköta byggnader, pumpar och omsorg om
fåglarna.
Sektor samhällsbyggnad har gjort en besiktning av fågeldammarna och har kommit fram till att
det måste göras viss tillgänglighetsanpassning och stängselarbete. Kostnad för denna
upprustning ligger på 300 000 kronor. Därtill kommer en driftkostnad på 25 000 kronor/år.
Samhällsbyggnadsnämnden har noterat att det inte finns något befintligt markavtal
mellan Ale kommun och Föreningen Svanen.
Området runt Fågeldammarna har betydande kulturarvsvärden, naturvärden och friluftsvärden.
Dessa värden finns omnämnda i flera av Ale kommuns styrdokument och området är upptaget
som värdefull miljö utifrån flera av dessa aspekter.
Länsstyrelsen Västra Götaland, tillsynsmyndighet för djurskyddet i länet, har flera gånger
påpekat att anläggningen bör räknas som en zooanläggning eller annan anläggning för
uppvisning av djur, och att en anmälan, alternativt ansökan, bör göras.
Sektorn anser att det är viktigt att de höga värdena i området kan bevaras, vilket kan ske
antingen genom stöd till föreningen eller kommunalt övertagande. Utöver nödvändig skötsel för
att bevara nuvarande värden i området, tillkommer dock ytterligare krav på en kommun som
verksamhetsutövare, till exempel tillgänglighet. Därför beräknas kostnaderna för drift vara
lägre för föreningar än för kommunen, även om en eventuell ansökan om ökat bidrag beviljas.
Parkenheten bedömer att tidsåtgång och kostnader för reparation av staket, daglig tillsyn och
snöskottning kan bli betydande. Till detta tillkommer ev. åtgärder för tillgänglighetsanpassning.
I det fall Ale kommun beslutar att bifalla motionen bör beslutet innehålla ett tydliggörande om
att ansvaret för skötseln av fåglarna och därmed även ansvaret för åtgärder utifrån
bestämmelser i djurskyddslagen och smittskyddslagen fortsatt ankommer på föreningen.
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Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Anders Alfredsson

Mattias Mossberg

Enhetschef gata-park

Verksamhetschef teknik

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-13
Motion om övertagande av skötsel av fågeldammarna, 2018-09-05
Beslut SBN §184 Dnr SBN 2018.164
Beslut KS § 55 Dnr KS.2018.256
Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
För kännedom

Handläggaren
Motionären

Bakgrund
Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, inkom 2018-09-05 med motion om övertagande av skötsel
av fågeldammarna. I motionen föreslås följande:
att kommunen sköter själva området och att målet måste/bör vara att klassa hela området runt
sjöarna som en parkanläggning.
Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden, SBN §184, 2019-12-05, som föreslår att
motionen avslås. För att kunna ta ställning till motionen är det kommunstyrelsen mening att
underlaget behöver förtydligas och kompletteras, KS §55, 2020-03-24.
För det första behöver det i det ekonomiska underlaget framgå hur stora belopp och
arbetsinsatser det handlar om. För det andra behöver en kontakt tas med föreningen för att
utröna föreningens förmåga att driva hela eller delar av anläggningen. Motionen bygger på att
föreningen fortsatt ansvarar för fåglarna samt för byggnader och kompressorer. Givet att det i
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motionen framgår att föreningen har en åldersstigen medlemskår är det viktigt att undersöka
förutsättningarna för föreningen att driva nämnda delar.

Samråd/samverkan
Samråd har gjorts inom enheten.

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

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Samhällsbyggnad har gjort en besiktning av fågeldammarna och har kommit fram till att det
måste göras viss tillgänglighetsanpassning och stängselarbete. Kostnad för denna upprustning
ligger på 300 000 kronor. Därtill kommer en driftkostnad på 25 000 kronor / år. I denna
driftkostnad ingår röjning av sly, sophämtning och vinterväghållning. Detta under förutsättning
att föreningen fortsatt ansvarar för fåglarna, byggnaderna och kompressorerna.

Barnperspektivet
Perspektivet har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Miljöperspektivet
Perspektivet har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Funktionshinderperspektivet
Området har beaktats och det finns problem med tillgängligheten på vissa ställen.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ärendets kommunikationsbehov
Förslagläggaren kommer att meddelas. Ytterligare kommunikation bedöms krävas.

Förvaltningens bedömning och motivering
Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, inkom 2018-09-05 med en motion om övertagande av
skötsel av fågeldammarna. I motionen föreslås följande:
att kommunen sköter själva området och att målet måste/bör vara att klassa hela området runt
sjöarna som en parkanläggning.
Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden, SBN §184, 2019-12-05, som föreslår att
motionen avslås. För att kunna ta ställning till motionen är det kommunstyrelsen mening att
underlaget behöver förtydligas och kompletteras, KS §55, 2020-03-24.
Sektor samhällsbyggnad har gjort en besiktning av fågeldammarna och har kommit fram till att
det måste göras viss tillgänglighetsanpassning och stängselarbete. Kostnad för denna
upprustning ligger på 300 000 kronor. Därtill kommer en driftkostnad på 25 000 kronor/år.
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Samhällsbyggnadsnämnden har noterat att det inte finns något befintligt markavtal
mellan Ale kommun och Föreningen Svanen.
Området runt Fågeldammarna har betydande kulturarvsvärden, naturvärden och friluftsvärden.
Dessa värden finns omnämnda i flera av Ale kommuns styrdokument och området är upptaget
som värdefull miljö utifrån flera av dessa aspekter.
Länsstyrelsen Västra Götaland, tillsynsmyndighet för djurskyddet i länet, har flera gånger
påpekat att anläggningen bör räknas som en zooanläggning eller annan anläggning för
uppvisning av djur, och att en anmälan, alternativt ansökan, bör göras.
Sektorn anser att det är viktigt att de höga värdena i området kan bevaras, vilket kan ske
antingen genom stöd till föreningen eller kommunalt övertagande. Utöver nödvändig skötsel för
att bevara nuvarande värden i området, tillkommer dock ytterligare krav på en kommun som
verksamhetsutövare, till exempel tillgänglighet. Därför beräknas kostnaderna för drift vara
lägre för föreningar än för kommunen, även om en eventuell ansökan om ökat bidrag beviljas.
Parkenheten bedömer att tidsåtgång och kostnader för reparation av staket, daglig tillsyn och
snöskottning kan bli betydande. Till detta tillkommer ev. åtgärder för tillgänglighetsanpassning.
I det fall Ale kommun beslutar att bifalla motionen bör beslutet innehålla ett tydliggörande om
att ansvaret för skötseln av fåglarna och därmed även ansvaret för åtgärder utifrån
bestämmelser i djurskyddslagen och smittskyddslagen fortsatt ankommer på föreningen.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-12-05

SBN § 184

Dnr SBN.2018.164

Motion från Aledemokraterna - Ändring runt
fågeldammarna vid Surtesjön, ändrat
underhållsansvar
Jan A Pressfeldt (Aledemokraterna) har inkommit med en motion med förslag till
att kommunen övertar skötseln av fågeldammarna, samt utser området till
parkområde. Föreningen skulle fortsatt ansvara för att sköta fåglarna och
föreningens byggnader inklusive kompressorer.
Eftersom krav och därmed kostnader för skötsel är högre för en kommunal
anläggning förordar sektor samhällsbyggnad att de höga värdena i området tryggas
genom bidrag till föreningen och inte genom ett övertagande av ansvaret för
skötseln.
I det fall Ale kommun beslutar att bifalla motionen bör ansvaret för skötsel av
fåglarna och därmed även ansvaret för åtgärder utifrån bestämmelser i
djurskyddslagen och smittskyddslagen fortsatt ankomma på föreningen. Övriga
kostnader behöver då beräknas närmare och ram för ansvarig sektor utökas i
motsvarande grad.
Bakgrund
Jan A Pressfeldt (Aledemokraterna) inkom 2018-09-07 med en motion som
föreslår att Ale kommun övertar skötseln av området och att målet måste/bör
vara att klassa hela området runt sjöarna som en parkanläggning.
Kulturföreningen Svanens fortsatta uppgifter blir att sköta fåglarna samt
föreningens byggnader inklusive kompressorer.
Kulturföreningen Svanen ombads att yttra sig över motionen. 17 oktober 2019
gavs en muntlig kvittens från ordföranden om att föreningen mottagit förslaget. 3
november 2019 inkom ett yttrande över motionen i form av protokoll från
styrelsemöte daterat 21 oktober 2019.
Föreningen säger bland annat:
"Vi vill att Ale kommun tar över och att föreningen ingår i deras parkunderhåll"
"Vi sänder en skrivelse till Ale kommun om att samarbeta med föreningen"
"Vi stödjer Aledemokraternas motion om att skötseln av dammarna skall ingå
som parkanläggning"

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-12-05

Samråd/samverkan
Samråd har skett inom sektor samhällsbyggnad. Eftersom samordning med
kultur- och fritidsnämnd riskerar att dra ut ytterligare på handläggningstiden har
förvaltningen föreslagit att ärendet behandlas samtidigt i samhällsbyggnadsnämnd
samt kultur- och fritidsnämnd och sedan lämnas till kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
Remissyttrande
Ej relevant
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kostnaden för skötsel av området framgår varken av motionen eller i föreningens
svar. Ett kommunalt övertagande medför ökade underhållskostnader eftersom
kraven från lagstiftare, allmänhet och även krav i kommunens egna styrdokument
är större på kommunala anläggningar än för ideella föreningar. Parkenheten lyfter
att ett övertagande både innebär initiala kostnader och löpande kostnader. De
initiala kostnaderna omfattar bland annat reparation av staket runt dammarna ur
säkerhetsaspekt och troligen även åtgärder för ökad tillgänglighet för att uppnå
målen i ”Ale för alla”. Löpande kostnader omfattar daglig tillsyn av området,
städning, reparation vid behov, röjning av sly, kostnader för sophämtning och
kostnader för snöröjning. Snöröjningen omfattar, utöver plogning och flisning,
skottning inne på området.
I det fall motionen bifalles behöver en detaljerad beräkning göras och ram för
ansvarig enhet utökas motsvarande denna beräkning.
Om motionen/förslagen avslås kan föreningen komma att söka utökat stöd från
Ale kommun i form av föreningsbidrag/investeringsbidrag för att klara skötseln
av området framöver. Föreningen har också möjlighet att höja medlemsavgifterna.
Trots detta bedöms kostnaderna bli lägre än vid ett kommunalt övertagande,
utifrån lägre krav på föreningar.
Kostnader till följd av eventuella krav från länsstyrelsen på åtgärder vid
fågelinfluensa tas inte upp här då det förutsätts att det ansvaret ligger kvar hos
föreningen.
Barnperspektivet
Området är frekvent besökt av barnfamiljer och närliggande skolor.
Miljöperspektivet
Om kommunen tar över skötseln bör den genomföras utifrån de kultur- och
naturvärden som finns i området. Verksamhet miljö anser också att det är rimligt
att en kommunal anläggning anpassar åtgärder så att de i ökad utsträckning bidrar
till att uppnå miljömålet "biologisk mångfald".

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-12-05

Funktionshinderperspektivet
I det fall kommunen väljer att ta över hela eller delar av skötseln av området bör
man verka för att målsättningarna i dokumentet "Ale för alla" uppfylls.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar
ärendet
Naturvårdsprogram – Fakta och åtgärder, 2007, Ale kommun:
Kulturarvsplan, 2007, Ale kommun:
Ärendets kommunikationsbehov
För kännedom till föreningen svanen och kultur och fritidsnämnd, för vidare
handläggning kommunstyrelsen.
Förvaltningens bedömning och motivering
Föreningen Svanen har tydligt meddelat att de ställer sig positiva till förslaget att
Ale kommun tar över skötseln av dammarna som framförs i motionen från
Aledemokraterna.
Området runt Fågeldammarna har betydande kulturarvsvärden, naturvärden och
friluftsvärden. Dessa värden finns omnämnda i flera av Ale kommuns
styrdokument och området är upptaget som värdefull miljö utifrån flera av dessa
aspekter.
Länsstyrelsen Västra Götaland, tillsynsmyndighet för djurskyddet i länet, har flera
gånger påpekat att anläggningen bör räknas som en zooanläggning eller annan
anläggning för uppvisning av djur, och att en anmälan, alternativt ansökan, bör
göras.
Sektorn anser att det är viktigt att de höga värdena i området kan bevaras, vilket
kan ske antingen genom stöd till föreningen eller kommunalt övertagande. Utöver
nödvändig skötsel för att bevara nuvarande värden i området, tillkommer dock
ytterligare krav på en kommun som verksamhetsutövare, till exempel
tillgänglighet. Därför beräknas kostnaderna för drift vara lägre för föreningar än
för kommunen, även om en eventuell ansökan om ökat bidrag beviljas.
Parkenheten bedömer att tidsåtgång och kostnader för reparation av staket, daglig
tillsyn och snöskottning kan bli betydande. Till detta tillkommer ev. åtgärder för
tillgänglighetsanpassning.
I det fall Ale kommun beslutar att bifalla motionen bör beslutet innehålla ett
tydliggörande om att ansvaret för skötseln av fåglarna och därmed även ansvaret
för åtgärder utifrån bestämmelser i djurskyddslagen och smittskyddslagen fortsatt
ankommer på föreningen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-12-05

Om Ale kommun övertar skötseln behöver en kostnadsberäkning göras och ram
för ansvarig sektor utökas motsvarande denna beräkning.
Sektor samhällsbyggnad anser att Ale kommun bör avslå förslagen i motionen
och istället stötta föreningen med bidrag för skötseln av området.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-11
Motion
Bilaga 1. Kulturföreningen Svanen.
Protokoll från styrelsemöte kulturföreningen Svanen - yttrande över motion

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
Ale demokraternas förslag.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering
_____
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
Ale demokraternas förslag.
2. Samhällsbyggnadsnämnden noterar att det inte finns något befintligt markavtal
mellan Ale kommun och Föreningen Svanen.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering
_____
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-05

SBN § 169

Dnr SBN.2020.89

Motion från Aledemokraterna - övertagande av
skötsel av fågeldammarna
Ärendet
Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, inkom 2018-09-05 med en motion om
övertagande av skötsel av fågeldammarna. I motionen föreslås följande:
att kommunen sköter själva området och att målet måste/bör vara att klassa
hela området runt sjöarna som en parkanläggning.
Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden, SBN §184, 2019-12-05,
som föreslår att motionen avslås. För att kunna ta ställning till motionen är det
kommunstyrelsen mening att underlaget behöver förtydligas och kompletteras,
KS §55, 2020-03-24. Kontakt är tagen med föreningen. Det framkom att
föreningen kommer att sköta byggnader, pumpar och omsorg om fåglarna.
Sektor samhällsbyggnad har gjort en besiktning av fågeldammarna och har
kommit fram till att det måste göras viss tillgänglighetsanpassning och
stängselarbete. Kostnad för denna upprustning ligger på 300 000 kronor. Därtill
kommer en driftkostnad på 25 000 kronor/år.
Samhällsbyggnadsnämnden har noterat att det inte finns något befintligt
markavtal mellan Ale kommun och Föreningen Svanen.
Området runt Fågeldammarna har betydande kulturarvsvärden, naturvärden
och friluftsvärden. Dessa värden finns omnämnda i flera av Ale kommuns
styrdokument och området är upptaget som värdefull miljö utifrån flera av
dessa aspekter.
Länsstyrelsen Västra Götaland, tillsynsmyndighet för djurskyddet i länet, har
flera gånger påpekat att anläggningen bör räknas som en zooanläggning eller
annan anläggning för uppvisning av djur, och att en anmälan, alternativt
ansökan, bör göras.
Sektorn anser att det är viktigt att de höga värdena i området kan bevaras,
vilket kan ske antingen genom stöd till föreningen eller kommunalt
övertagande. Utöver nödvändig skötsel för att bevara nuvarande värden i
området, tillkommer dock ytterligare krav på en kommun som
verksamhetsutövare, till exempel tillgänglighet. Därför beräknas kostnaderna
för drift vara lägre för föreningar än för kommunen, även om en eventuell
ansökan om ökat bidrag beviljas. Parkenheten bedömer att tidsåtgång och
kostnader för reparation av staket, daglig tillsyn och snöskottning kan bli
betydande. Till detta tillkommer eventuella åtgärder för
tillgänglighetsanpassning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-05

I det fall Ale kommun beslutar att bifalla motionen bör beslutet innehålla ett
tydliggörande om att ansvaret för skötseln av fåglarna och därmed även
ansvaret för åtgärder utifrån bestämmelser i djurskyddslagen och
smittskyddslagen fortsatt ankommer på föreningen.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande

2020-10-13

·

Motion för vidare hantering, återremiss

2020-03-27

·

Beslut KS § 55 Dnr KS.2018.256

2020-03-27

·

Beslut SBN §184 Dnr SBN 2018.164

2019-12-05

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Yrkande
Jörgen Sundén (SD) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande Johan Nordin (S) ställer proposition på förvaltningens
beslutsförslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
För kännedom

Handläggaren
Motionären

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

MOTION TILL ALE KOMMUNFULLMÄKTIGE
Trots det stora medlemsantalet ca 800 medlemmar är det svårt för
Kulturföreningen Svanen i Surte att sköta den tunga delen runt fågeldammarna.
Det gäller underhåll av stigar och skyddsstaket samt allt ogräs och sly som växer
runt dammarna. De personer som trots allt sköter området är i 70-årsåldern och
närmar sig 80 och när dessa eldsjälar lägger av så är risken stor att detta
populära utflyktsområde förfaller. Området är mycket livaktigt besökt och det
vore en mycket tråkig utveckling.
Jag föreslår därför
att kommunen sköter själva området och
att målet måste/bör vara att klassa hela området runt sjöarna som en
parkanläggning.
Kulturföreningen Svanen fortsatta uppgifter blir att sköta fåglarna samt
föreningens byggnader inklusive kompressorer.
Älvängen och Surte den 5 september 2018

Jan A. Pressfeldt
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 58

Dnr KS.2021.116

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa
för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med
2021-05-01.
Deltagande i beslut
Sverigedemokraternas ledamöter och Birgitta Andersson (V) deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
ansvarar förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt
bland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa.
BORF:s utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan
förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande
taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Tjänsteskrivelse BORF taxor för myndighetsutövning
BORF protokoll 2020-12-08
Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
Vi kan inte delta i dessa taxebeslut då det inte går att läsa sig till vad som är
ändrat. Vi vill få det tydligt klargjort hur mycket taxorna ändrats i förhållande
till förra årets taxa.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutet skickas till
För vidare hantering

BORF
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.116
Datum: 2021-03-10
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för tillsyn enligt
lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 2021-05-01.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Tjänsteskrivelse BORF taxor för myndighetsutövning
BORF protokoll 2020-12-08
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

BORF
Författningssamlingen
För kännedom:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Under 2020 genomförde BORF en översyn av taxorna avseende myndighetsutövningen.
Utgångspunkten var en modell från SKR samt att det finns ett behov av en mer realistisk
kostnadstäckning.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Ekonomisk bedömning
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
För den tillsyn som lagstiftningen ger möjlighet att ta ut taxa för ska taxa uttagas i en
omfattning så att förbundets självkostnad täcks. Skattekollektivet ska inte finansier tillsynen
mer än vad som krävs enligt lagen.
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.
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Beslutets genomförande
BORF debiterar enligt taxan, det enda som krävs av kommunen är att taxan finns publicerad i
författningssamlingen på ale.se
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar BORF:s bedömning och tillstyrker fastställandet av rubricerad taxa.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.117
Datum: 2021-03-10
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för tillsyn enligt
lagen om skydd mot olyckor att gälla från och med 2021-05-01.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
skydd mot olyckor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
skydd mot olyckor.
Under 2020 genomförde BORF en översyn av taxorna avseende myndighetsutövningen.
Utgångspunkten var en modell från SKR samt att det finns ett behov av en mer realistisk
kostnadstäckning.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Ekonomisk bedömning
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
För den tillsyn som lagstiftningen ger möjlighet att ta ut taxa för ska taxa uttagas i en
omfattning så att förbundets självkostnad täcks. Skattekollektivet ska inte finansier tillsynen
mer än vad som krävs enligt lagen.
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
I BORF:s tjänsteskrivelse aviseras att lagstiftningen förändras 2021 och att taxemodellen
därefter kommer att behöva omarbetas. Förändringen innebär enligt BORF att det kommer att
finnas möjlighet att täcka hela kostnaden för tillsynen med avgifter.
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Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
BORF debiterar enligt taxan, det enda som krävs av kommunen är att taxan finns publicerad i
författningssamlingen på ale.se
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar BORF:s bedömning och tillstyrker fastställandet av rubricerad taxa.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 59

Dnr KS.2021.117

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa
för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor att gälla från och med 2021-0501.
Deltagande i beslut
Sverigedemokraternas ledamöter och Birgitta Andersson (V) deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
ansvarar förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt
bland annat lagen om skydd mot olyckor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa.
BORF:s utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan
förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande
taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
Vi kan inte delta i dessa taxebeslut då det inte går att läsa sig till vad som är
ändrat. Vi vill få det tydligt klargjort hur mycket taxorna ändrats i förhållande
till förra årets taxa.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 60

Dnr KS.2021.114

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla från och med 2021-0501.
Deltagande i beslut
Sverigedemokraternas ledamöter och Birgitta Andersson (V) deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) har i beslut 2020-1208 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och
med 2021-05-01.
BORF har utifrån beslutad långtidsstrategi för förbundet arbetat för att
likställa sotningsverksamheten i medlemskommunerna. Likformningen gäller
verksamheten som sådan men också taxan, och utgångpunkten från BORF:s
sida har varit att kommuninvånarna i medlemskommunerna ska betala en
likartad avgift för en likartad tjänst. Vidare har syftet varit att förenkla och
förtydliga taxekonstruktionen så att det blir mer förutsägbart vad de olika
tjänsterna kommer att kosta.
I Ale kommun har, till skillnad från i Kungälvs kommun, taxan inte räknats
upp utifrån det sotningsindex som tillhandahålls av Sveriges kommuner och
regioner (SKR). Det innebär att beslut om taxa i enlighet med förslaget från
BORF kommer att innebära högre taxa för Ales invånare jämfört med tidigare
taxa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Gällande taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Protokoll BORF 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
Vi kan inte delta i dessa taxebeslut då det inte går att läsa sig till vad som är
ändrat. Vi vill få det tydligt klargjort hur mycket taxorna ändrats i förhållande
till förra årets taxa.

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.114
Datum: 2021-03-10
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll att gälla från och med 2021-05-01.
Sammanfattning
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) har i beslut 2020-12-08 § 58
föreslagit att föreliggande taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
BORF har utifrån beslutad långtidsstrategi för förbundet arbetat för att likställa
sotningsverksamheten i medlemskommunerna. Likformningen gäller verksamheten som
sådan men också taxan, och utgångpunkten från BORF:s sida har varit att kommuninvånarna i
medlemskommunerna ska betala en likartad avgift för en likartad tjänst. Vidare har syftet
varit att förenkla och förtydliga taxekonstruktionen så att det blir mer förutsägbart vad de
olika tjänsterna kommer att kosta.
I Ale kommun har, till skillnad från i Kungälvs kommun, taxan inte räknats upp utifrån det
sotningsindex som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att
beslut om taxa i enlighet med förslaget från BORF kommer att innebära högre taxa för Ales
invånare jämfört med tidigare taxa.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Gällande taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
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Protokoll BORF 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) har i beslut 2020-12-08 § 58
föreslagit att föreliggande taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
BORF har utifrån beslutad långtidsstrategi för förbundet arbetat för att likställa
sotningsverksamheten i medlemskommunerna. Likformningen gäller verksamheten som
sådan men också taxan, och utgångpunkten från BORF:s sida har varit att kommuninvånarna i
medlemskommunerna ska betala en likartad avgift för en likartad tjänst. Vidare har syftet
varit att förenkla och förtydliga taxekonstruktionen så att det blir mer förutsägbart vad de
olika tjänsterna kommer att kosta.
I Ale kommun har, till skillnad från i Kungälvs kommun, taxan inte räknats upp utifrån det
sotningsindex som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att
beslut om taxa i enlighet med förslaget från BORF kommer att innebära högre taxa för Ales
invånare jämfört med tidigare taxa.
Sotningen är upphandlad och genomförs av GÖSAB.
Ekonomisk bedömning
För Ale kommun såväl som för BORF innebär förslaget ingen kostnadspåverkan.
Invånarperspektiv
För kommuninvånarna kommer taxan att innebära högre kostnader än tidigare, beroende på
att taxan ej har indexuppräknats så som var avsett. BORF har ej gjort några kalkyler över
kostnadsökningarna då det blir komplext med hänsyn till den förändrade taxekonstruktionen.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Enligt förbundordningen för BORF ansvarar förbundet för de skyldigheter som åligger
medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor.
Under 2020 var det, i samband med byte av upphandlad sotare, problem med att reda ut
gällande taxa för rengöring och brandskyddskontoll i Ale kommun. Sektor kommunstyrelsen
ställer sig därför positiv till en gemensam taxa som räknas upp efter etablerat index.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Taxan hanteras av BORF och av upphandlad sotare och publiceras i författningssamlingen på
ale.se
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen tillstyrker den av BORF föreslagna taxan. En gemensam taxa för
medlemskommunerna som dessutom är förenklade och mer förutsägbar är till nytta för
kommuninvånarna även om det innebär en högre taxa.

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: 2021-03-16

KS § 61

Dnr KS.2021.115

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga
och explosiva varor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa
för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla
från och med 2021-05-01.
Deltagande i beslut
Sverigedemokraternas ledamöter och Birgitta Andersson (V) deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
ansvarar förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt
bland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Tillståndsprövningen enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan
förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande
taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
Vi kan inte delta i dessa taxebeslut då det inte går att läsa sig till vad som är
ändrat. Vi vill få det tydligt klargjort hur mycket taxorna ändrats i förhållande
till förra årets taxa.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.115
Datum: 2021-03-10
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för
tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 202105-01.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Tillståndsprövningen enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s utgångspunkt är
att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Under 2020 genomförde BORF en översyn av taxorna avseende myndighetsutövningen.
Utgångspunkten var en modell från SKR samt att det finns ett behov av en mer realistisk
kostnadstäckning.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Ekonomisk bedömning
Den tillståndsprövning som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
För den tillståndsprövning som lagstiftningen ger möjlighet att ta ut taxa för ska taxa uttagas i
en omfattning så att förbundets självkostnad täcks. Skattekollektivet ska inte finansiera mer
än vad som krävs enligt lagen.
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.
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Beslutets genomförande
BORF debiterar enligt taxan, det enda som krävs av kommunen är att taxan finns publicerad i
författningssamlingen på ale.se
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar BORF:s bedömning och tillstyrker fastställandet av rubricerad taxa.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 62

Dnr KS-SOU.2020.504

Revidering av Energi- och klimatstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
energi- och klimatstrategi och upphäver energi- och klimatstrategin som antogs
16 december 2019 (KF §199)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna för
utbildning, omsorg och arbetsmarknad, kultur- och fritid, service,
samhällsbyggnad och kommunstyrelsen att ta fram handlingsplaner för 2021.
Sammanfattning
Ärendet är en revidering av Ale kommuns energi- och klimatstrategi som
antogs av kommunfullmäktige i december 2019.
Syftet med revideringen är att göra strategin till ett mer genomgående
övergripande strategiskt dokument som är teknikneutralt och håller över tid.
Detta bidrar också till att anpassa strategin bättre till en tillitsbaserad styrning
eftersom det ger ett större ansvar och en större frihet för nämnder och sektorer
att själva välja arbetssätt och aktiviteter för att nå målen. Syftet har också varit
att komplettera strategin med en ekonomisk konsekvensbeskrivning samt att
göra förtydliganden på några ställen där det fanns ett behov av detta.
Ambitionsnivån och riktningen i strategin är oförändrad och ligger fortfarande
i linje med Klimat 2030 och de klimatlöften som kommunen har antagit.
Strategins övergripande mål, fokusområden och riktningar samt arbetssätt är
oförändrade. Även nulägesinventeringen är oförändrad med undantag för
koldioxidbudgeten.
I genomförandet har ansvar lagts på varje nämnd att ta fram en handlingsplan
där verksamheterna själva får avgöra hur de bäst bidrar till att minska
klimatutsläppen. Förvaltningen bedömer att detta inte innebär en förändring för
resultatet med avseende på minskade utsläpp, utan att verksamheterna själva
har bäst kunskap om hur verksamheten kan förändra arbetssätt och vilka
åtgärder som ger mest klimatnytta.
Beslutsunderlag
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Revidering av Energi- och klimatstrategi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad energi- och
klimatstrategi och upphäver energi- och klimatstrategin som antogs 16 december 2019 (KF
§199)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna för utbildning,
omsorg och arbetsmarknad, kultur- och fritid, service, samhällsbyggnad och
kommunstyrelsen att ta fram handlingsplaner för 2021.

Sammanfattning
Ärendet är en revidering av Ale kommuns energi- och klimatstrategi som antogs av
kommunfullmäktige i december 2019.
Syftet med revideringen är att göra strategin till ett mer genomgående övergripande
strategiskt dokument som är teknikneutralt och håller över tid. Detta bidrar också till att
anpassa strategin bättre till en tillitsbaserad styrning eftersom det ger ett större ansvar och en
större frihet för nämnder och sektorer att själva välja arbetssätt och aktiviteter för att nå
målen. Syftet har också varit att komplettera strategin med en ekonomisk
konsekvensbeskrivning samt att göra förtydliganden på några ställen där det fanns ett behov
av detta.
Ambitionsnivån och riktningen i strategin är oförändrad och ligger fortfarande i linje med
Klimat 2030 och de klimatlöften som kommunen har antagit. Strategins övergripande mål,
fokusområden och riktningar samt arbetssätt är oförändrade. Även nulägesinventeringen är
oförändrad med undantag för koldioxidbudgeten.
I genomförandet har ansvar lagts på varje nämnd att ta fram en handlingsplan där
verksamheterna själva får avgöra hur de bäst bidrar till att minska klimatutsläppen.
Förvaltningen bedömer att detta inte innebär en förändring för resultatet med avseende på
minskade utsläpp, utan att verksamheterna själva har bäst kunskap om hur verksamheten kan
förändra arbetssätt och vilka åtgärder som ger mest klimatnytta.
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Avdelningen för strategi och uppföljning
Ärendet
Syftet med revideringen är att göra strategin till ett mer genomgående övergripande
strategiskt dokument som är teknikneutralt och håller över tid. Detta bidrar också till att
anpassa strategin bättre till en tillitsbaserad styrning eftersom det ger ett större ansvar och en
större frihet för nämnder och sektorer att själva välja arbetssätt och aktiviteter för att nå
målen. Syftet har också varit att komplettera strategin med en ekonomisk
konsekvensbeskrivning samt att göra förtydliganden på några ställen där det fanns ett behov
av detta.
Ekonomisk bedömning
Revideringen har inte medfört förändringar i övergripande mål, fokusområden eller riktningar
så ärendet har ingen förändrad ekonomisk påverkan.
Invånarperspektiv
Ärendet har positiv inverkan på invånarperspektivet. Klimatfrågan har stor betydelse för
framtida generationer. Ett förändrat klimat medför påfrestningar på alla hållbarhetsperspektiv.
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Hållbarhetsperspektivet
Ärendet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten. Klimatföränförändringarna har stor
påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Inget remissförfarande har skett då revideringen inte medfört förändringar i övergripande mål,
fokusområden eller riktningar.
Beslutets genomförande
Nämnderna för utbildning, omsorg och arbetsmarknad, kultur- och fritid, service,
samhällsbyggnad och kommunstyrelsen uppdras att ta fram handlingsplaner för
genomförande av Energi- och klimatstrategin 2021. För efterföljande år ska arbetet integreras
i den ordinarie planeringen av nämndernas verksamheter.
En kommunikationsplan för strategin ska tas fram av avdelningen för strategi och
uppföljning.
Förvaltningens bedömning
Ambitionsnivån och riktningen i strategin är oförändrad och ligger fortfarande i linje med
Klimat 2030 och de klimatlöften som kommunen har antagit. Strategins övergripande mål,
fokusområden och riktningar samt arbetssätt är oförändrade. Även nulägesinventeringen är
oförändrad med undantag för koldioxidbudgeten.
Revideringen har inneburit följande förändringar (markerade i gult i bilaga Energi- och
klimatstrategi 2030 med markerade ändringar):
Förändringar inom fokusområdena (förändringarna gäller samtliga fyra
fokusområden):

Det stycke som tidigare hette Utmaningar och framsteg har bakats in i inledningen till
respektive fokusområde för att göra den mer kort och koncis. Det har förtydligats att det är
exempel på genomförande som presenteras och inte krav, dessa exempel har även gjorts mer
teknikneutrala. Varje fokusområde har kompletterats med en ekonomisk
konsekvensbeskrivning där konkreta exempel syftar till att belysa de ekonomiska aspekterna
inom respektive område. Stycket Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen
har kompletterats/omformulerats något och de globala målen är utskrivna med sina hela
namn.
Förändringar inom genomförande och uppföljning:

Inom genomförande har strategin gjorts mindre styrande i hur målen ska uppnås och istället
ges varje nämnd i uppdrag att ta fram en handlingsplan där de själva får avgöra hur de bäst
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bidrar till minskad klimatpåverkan, detta med stöd från avdelningen för strategi och
uppföljning.
Den lista med specifika beslut som fanns under rubriken Förutsättningar har också tagits bort
av samma anledning – att strategin inte ska styra i detaljerna kring genomförandet och hålla
bättre över tid.
Nämnderna följer upp sina handlingsplaner i samband med ordinarie uppföljning och sektor
kommunstyrelsen ansvarar för att samanfatta nämndernas uppföljning samt för den
övergripande uppföljningen till kommunfullmäktige.
Förändringar inom Koldioxidbudgeten:

Koldioxidbudgeten har uppdaterats med ny data och fått en egen rubrik.
Övriga förändringar:

Några övriga mindre förändringar har också gjorts. Ett stycke om miljöbedömning enligt
miljöbalken är tillagt till inledningen, en sammanfattning av hela strategin har lagts till i
början, en inledning till Del 1 har lagts till, nulägesinventeringen har flyttats till slutet av
dokumentet och några rubriker har ändrats för att göra dokumentet tydligare och mer
lättnavigerat. Vid genomgången av dokumentet har också några stavfel och krångliga
meningar åtgärdats.
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Inledning

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna
möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och hållbar ekonomisk tillväxt.
En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 % av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer
hållbart energisystem globalt.
Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 37 % till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och en än större andel har endast
träkol som energiresurs för matlagning, vilket är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för
kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor
utmaning för fattigdomsbekämpning.1
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution
och användning av energi i varje kommun. Den ska säkerställa att energitillgången tryggas på kort
och lång sikt och att energihushållning främjas. Planen avser både kommunen som geografiskt område och kommunen som verksamhetsutövare. Syftet var från början att lagen skulle vara ett verktyg i omställningsarbetet från 1970 talets oljeberoende och för effektiviseringsarbetet. Kommuner
har idag en strategisk roll i många utvecklingsfrågor exempelvis att minska klimatpåverkan, planera
för bebyggelse, infrastruktur och avfallshantering.

Strategins upplägg

Denna energi- och klimatstrategi behandlar de utmaningar vi står inför i Ale. Den är indelad i tre
delar där den första redogör för den energianvändning vi har i Ale och världen och vilka koldioxidutsläpp som energianvändning och produktion av varor genererar. Här presenteras även de globala,
nationella och regionala mål som Ale kommun har att förhålla sig till.
I del två presenteras strategiska riktningar för Ale som kommun och geografiskt området. Del två
är indelat i avsnitten 1. Hållbara Transporter, 2. Klimatsmart och hälsosam mat 3. Förnyelsebara och
resurseffektiva produkter och tjänster samt 4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
Sist presenteras ett ramverk för ett förverkligande av denna energi- och klimatstrategi samt en lista
med förutsättningar, nya och gamla åtaganden, som behövs för att lyckas.

1

Globala målen, www.globalamalen.se.
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Del 1

Nuläge

Läget för energianvändningen och klimatutsläppen idag och de trender vi ser globalt, nationellt och
lokalt utgör förutsättningarna för vilka åtgärder vi behöver sätta in för att uppnå de mål som är satta
globalt, nationellt och lokalt. Som en del i att ta fram denna energi och klimatstrategi gjordes 2017
en energianvändningsinventering. Här presenteras delar ur den inventeringen och i nästa avsnitt
presenteras de mål kommunen har att förhålla sig till.

Energianvändning i världen

Energibehoven globalt fortsätter stadigt att öka. Tillförseln av energi har totalt sett ökat runt 40 %
sedan 1990. Världens energisystem är fortfarande helt beroende av fossila bränslen, 2014 stod kol,
torv, oljeskiffer, olja och gas för runt 80 % av den globala tillförseln av energi.
Global tillförsel av energi per energislag från och med 1990, TWh
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Diagram 1. Global tillförsel av energi per energislag (TWh), 1990-2014. Källa: Energiläget i siffror 2017, Energimyndigheten.

Globalt används runt 32 % av energin till industri, 30 % till transporter och 37 % till bostäder och
service med mera. Fördelningen mellan olika sektorer är i princip oförändrade sedan 1990. Energianvändningen är även ojämnt fördelad mellan länder och inom befolkningar.
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Växthusgasutsläpp i världen

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka globalt. I den femte rapporten (AR5, 2014) från IPCC (intergovernmental panel on climate change) konstateras att den mänskliga påverkan på klimatet är tydlig.
År 2015 överskreds årsmedelvärdet för halten koldioxid i atmosfären 400 miljondelar för första
gången sedan de globala mätningarna påbörjades. Halten av koldioxid har därmed ökat med 40 %
sedan förindustriell tid.
I januari 2019 rapporterar SMHI att De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt
som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Det går att konstatera att många av de senaste
20 åren har varit rekordår. De senaste fem åren har i snitt haft en medeltemperatur 1,1° högre än
den förindustriella medeltemperaturen.2

Energianvändning i Sverige
Det svenska energisystemet är delvis baserat på förnybara energikällor som vatten, vind och biobränsle
inom Sveriges gränser. En stor del av energitillförseln sker dock genom import som kärnbränsle för
elproduktion i kärnkraftsreaktorer samt fossila bränslen som olja och naturgas till transportsystemet.
Den svenska elproduktionen baseras till stor del på vattenkraft och kärnkraft, men utbyggnaden av
vindkraft har ökat stadigt och även användning av biobränsle för el- och värmeproduktion.
Industrisektorn inom Sverige använder främst biobränsle och el, men även kol och olja. Energianvändningen inom transporter domineras av oljeprodukter i form av bensin och diesel, men även
biobränsle. Bostäder och service använder främst fjärrvärme och el.

Växthusgasutsläpp inom Sverige

Årliga beräkningar för att följa upp Sveriges klimatpåverkan görs på tre olika sätt av Naturvårdsverket. Ett sätt för att följa upp klimatmålen, och två kompletterande sätt för att belysa olika
aspekter av vår klimatpåverkan.

2

SMHI, nyhet från 11 januari 2019 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/
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Naturvårdsverkets definitioner

Territoriella utsläpp omfattar utsläpp som sker inom Sveriges geografiska gränser och används för
att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt.
Produktionsbaserade utsläpp omfattar utsläpp från svenska företag och personer som skett både
utanför och innanför Sveriges gränser.
Konsumtionsbaserade utsläpp omfattar de utsläpp som svensk konsumtion orsakar i Sverige och
andra länder.
De territoriella utsläppen har minskat med 26 % mellan 1990 och 2016 och ligger i linje med genomsnittet för EU som helhet. Den långsiktiga utsläppsminskningen har framförallt skett sedan
år 2003 och kan delvis förklaras av genomförda åtgärder (till exempel övergång till förnybar energi
och energieffektivisering) och delvis av avstannad tillväxt inom industrin.3
De konsumtionsbaserade utsläppen har varit relativt stabila i Sverige, med undantag för konjunktursvängningar. Utsläppen motsvarar cirka 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år, att jämföra
med de territoriella utsläppen i Sverige som är ca 5 ton koldioxid per person.

Utsläpp av växthusgaser 1990–2016, tusen ton koldioxidekvivalenter
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Diagram 2. Utsläpp av växthusgaser enligt tre olika beräkningsmetoder; territoriella, produktionsbaserade och konsumtionsbaserade utsläpp 1990-2016. Källa: Naturvårdsverket.

Energianvändning i Ale kommun

Energianvändningen i Ale följer till stor del samma mönster som på den nationella nivån där
industri, transporter och hushåll står för majoriteten av energianvändningen. Hushållens och
transporternas energianvändning har varit relativt oförändrade trots effektiviseringar per hushåll och fordon. Detta beror på att antalet bostäder och fordon har ökat i samma takt som
energianvändningen har effektiviserats.

3

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/
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Energianvändning (%) efter användningsområde
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Diagram 3. Energianvändningen i Ale och Sverige efter användningsområde år 2015, Ales energianvändning är mer industridominerande än i Sverige i snitt. Källa: SCB och Göteborgs Energi.
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Diagram 4 till vänster. Energianvändningen i Ale efter bränsle år 2016. Källa: SCB, Göteborgs Energi och Miljörapport för Akzo Nobel 2017.

I diagram 3 jämförs energianvändare i Ale mot Sverige och det syns att industrin använder hälften
all energi i Ale, jämfört i riket i stort där industrin står för cirka en tredjedel.
Diagram 4 visar energianvändningen efter bränsletyp i Ale kommun år 2016. De flytande, icke-förnybara bränslena, främst bensin och diesel, står för 20 %. Medan gasen (32 %) förser kemiindustrin
Nouryon (tidigare Akzo Nobel) i Bohus med naturgas för produktion av vätgas. I Bohus finns en
naturgasledning från Stenungsund, via Kungälv, sedan 2005. I Ale är andelen fossila bränslen runt 50
% av den totala energianvändningen inom Ale kommun, de som benämns naturgas och Flytande (icke
förnybara) i diagram 4. Därtill har el och fjärrvärme till viss del fossilt ursprung.
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Energitillförsel och energisäkerhet i Ale

Det finns ingen större energiproduktion i Ale. En mindre del av fjärrvärmen som används är också
producerad i Ale kommun. Man kan också anta att ett visst uttag av ved ur skogen för uppvärmning
görs. Detta uppskattas vara i storleksordning en hundradel av all energi som används i Ale.
En tredjedel av energianvändningen är el och är beroende av fungerade eldistribution till kommunen. Ungefär hälften kommer från olika fossila källor och kommer till Ale via gasledning eller de
olika bensin/dieselleverantörerna som har tankstationer i kommunen och deras distributionssystem.
Fjärrvärmen som står för en tiondel av energianvändningen produceras i huvudsak i Göteborg, i
Göteborgs Energis olika anläggningar, bland annat spillvärme från Sävenäs sopförbränning.
Det kan konstateras att kommunen inte har direkt rådighet över energitillförseln i kommunen
utan är beroende av flertalet olika aktörer. Vid elbrist finns Styrel (styrning av el till prioriterade användare), Svenska Kraftnät kan beordra att delar av elnätet kopplas bort. Ale kommun
och Ale El Ekonomisk förening är med i den planeringsprocess som Styrel innebär. Risk och
sårbarhet vid problem med energitillförseln i kommunen behandlas djupare i Risk- och sårbarhetsanalys Ale kommun 2019–2022.

Växthusgasutsläpp i Ale kommun

Utsläppen av växthusgaser har ökat sedan 1990. Utsläppen i Ale kommun är starkt kopplade till
industrin och transporter, som tillsammans står för runt 80 % av utsläppen av växthusgaser. Utsläppen från transporter påverkas av trafiken på E45 som är en genomfartsled med många andra
trafikanter än Alebor. De konsumtionsbaserade utsläppen sammanställs inte på kommunnivå och
det är rimligt att anta att medel-Ale-bon har ungefär samma konsumtionsmönster som medelsvensken med omkring 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
Koldioxidutsläpp i Ale
samt utsläppsminskningar som krävs för max 2° uppvärmning
Det geografiska området Ale kommun
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Diagram 5. Territoriella utsläpp, det vill säga de utsläpp som kommer från det geografiska området Ale kommun samt koldioxidbudget för Ale kommun – det vill säga hur mycket mer koldioxid som det finns utrymme att släppa ut för att hålla sig under 2-gradersmålet från Parisavtalet. Källor: RUS emissionsdatabas samt Koldioxidbudget 2020–2040 Västra Götalandsregion,
2019-05-31, Uppsala Universitet, Kevin Anderson, Jesse Schrage, Isak Stoddard, Aaron Tuckey & Martin Wetterstedt
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Globala, nationella och regionala mål
FN: Agenda 2030 och Parisavtalet

Agenda 2030 med de 17 globala målen visar riktningen mot det hållbara samhället. För energi- och
klimatområdet finns mål 7 Hållbar energi för alla och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
Självklart är de övriga 15 målen också bidragande och får inte motverkas på vägen till det klimatneutrala och energieffektiva samhället. Se alla globala målen i bilaga.
Parallellt med Agenda 2030 har världens länder genom Parisavtalet beslutat att vi inte ska höja
temperaturen mer en 2 ° helst inte mer än 1,5 °. IPCC, Intergovermental Panel on Climate Change,
som sammanställer all forskning i världen om klimatet släppte hösten 2018 en rapport som utreder
effekterna och möjligheterna för 1,5 ° och 2 °-målet.

Diagram 6. Grafer från IPCC:s senaste rapport. Källa: IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC
Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and
efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T.
Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.

I diagram 6 illustrerar utsläppen globalt. Till vänster är den ackumulerade koldioxidhalten i atmosfären fram till idag och om de planar ut till 2055 (grått) respektive 2040 (blått). Till höger
utsläppen per år fram till idag och vilka utsläppsminskningar som behöver göras för att nå de nivåer
som visas i diagrammet till vänster. Blått innebär att vi med största sannolikhet landar under 1,5 °
uppvärmning och grått under 2 ° uppvärmning.
1,5 °-målet är svårt att nå. Konsekvenserna är högre vid 2 graders temperaturstigning än 1,5 grader
men konsekvenserna är också högre vid 3 ° än vid 2,5 °, därför också gör alla insatser skillnad.
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Nationellt mål

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 2017 antog
riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket innehåller nya klimatmål, en
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.
Sveriges regering har beslutat att Sverige ska bli det första välfärdsland utan nettoutsläpp av
koldioxid och andra växthusgaser.
I Sverige har vi också 16 nationella miljökvalitetsmål, där nummer ett är begränsad klimatpåverkan.

Regionala mål: Klimat 2030
Ale kommun har skrivit på det regionala initiativet Klimat 2030. Klimat 2030 är mål om att den
västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 % till år 2030 från 1990-års nivå. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskars konsumtion, oavsett var i världen de sker minska med 30 %
jämfört med 2010.
I Klimat 2030 arbetar man utifrån fyra fokusområden och fyra arbetssätt och denna energi- och
klimatstrategi är upplagt på samma sätt. De fyra fokusområdena är:
•
•
•
•

Hållbara transporter
Klimatsmart och hälsosam mat
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

De fyra arbetssätten är att:
• Vi ska vara föregångare, det vill säga kommuner och andra organisationer som skrivit på ska göra
mer än andra för att visa vägen.
• Vi ska planera våra samhällen klimatsmart
• Vi ska skapa attraktiva samhällen, att underlätta en klimatsmart livsstil
• Vi ska hitta innovationer och nya angreppssätt
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Del 2
Ales övergripande mål
Som en del av Sverige och Västra Götaland tar Ale samma visioner och mål:

Växthusgasutsläppen ska
minska med 80 % till år
2030 från år 1990.

Senast 2045 ska Ale kommun inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
Atmosfären.
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1. Hållbara Transporter
Totalt sett står transporter för en tredjedel av utsläppen i Ale (territoriella utsläpp se sidan 6). För
att transportsektorn ska bidra till de nationella och regionala målen om ett fossiloberoende krävs
nya och mer kraftfulla åtgärder. Det är viktigt med effektivare vägfordon, fartyg och flygplan samt
ökad andel förnybar energi och elektrifiering. Utredningen Fossilfrihet på väg (Statens offentliga
utredningar 2013:84) pekar dock på att vi utöver detta även behöver arbeta för ett minskat transportbehov, ökad transporteffektivitet och ökad användning av kollektivtrafik för att nå klimatmålen. En förutsättning för detta är bland annat en förändrad stads- och infrastrukturplanering.
Tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade
möjligheter att gå och cykla.
Godstransporterna behöver bli effektivare och hållbarare. Trenden med ett ökat långväga resande
med flyg för semester och tjänsteresor behöver brytas med klimatsmarta lösningar. Den starka fordonsindustrin i Västra Götaland samt den fordonsrelaterade forskningen ger unika förutsättningar
för att regionen ska kunna ligga i frontlinjen för omställningen av transportsektorn. Att minska
trafikens klimatbelastning bidrar även positivt till flera andra miljömål liksom till folkhälsomålen.
Genom att främja möjligheter att gå och cykla samt öka möjligheten att åka kollektivt kan även
tillgängligheten förbättras för många samhällsgrupper, exempelvis för ungdomar och äldre.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Utsläppen från transporter genererade av Alebor och Aleverksamheter
ska minska med 80 % jämfört med 1990-års nivåer.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer
presenteras hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan vara en föregångare genom att:
• Minska antalet tjänsteresor med bil. Övergång till cykel, kollektivtrafik och resfria möten.
• Välja främst elbilar till vår fordonsflotta.
• Engagera sig i rollen som arbetsgivare och införa incitament för att anställda ska resa till
arbetet med lägre klimatpåverkan.
• Lyfta frågor om hur och varför vi bör resa hållbart i skolundervisningen (inom ramen för läroplanen).
Klimatplanering
Vid samhällsplaneringen finns ett utrymme att planera för klimatsmarta liv, exempelvis så att gång
och cykel är reella alternativ. Det handlar både om hur vi planerar inom en ny detaljplan men också
hur vi prioriterar vilka detaljplaner som är viktigast då planeringsresurserna är knappa. Ett mycket
viktigt verktyg är också översiktsplanen.
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I Ale kommun har vi tagit fram en egen version av verktyget planera klimatsmart som kan användas
både vid utformning av nya områden och vid jämförelse av nya och befintliga områden. Ett område
får poäng utifrån olika kriterier och resultatet presenteras i en värderos. Exempel på användning av
verktyget visas på nästa sida.

Pernillas väg, i befintligt område vid Vimmersjön öster om Nödinge.

Attraktiva samhällen
Ett attraktivt samhälle för minskad klimatpåverkan är ett samhälle där det är lätt att göra rätt.
Val av resesätt är till stor del, en fråga om beteende och livsstilsval som inte alltid är medvetet
grundade. För ett attraktivt hållbart samhälle behöver alla aktörer, lagstiftare, kommuner,
organisationer och individer bidra.
Kommunen kan påverka för att lättare göra rätt genom att:
•
•
•
•
•
•

Ha hög prioritet på cykel exempelvis underhåll på cykelvägar och bra cykelparkeringar
Införa p-avgifter
Införa åtgärder för att sänka hastigheten utanför huvudleder
Underlätta för eldrivna fordon
Hjälpa Västtrafik att hålla en god kollektivtrafik
Genomföra aktiviteter och ha rådgivning till medborgarna för att öka kunskap kring olika
transportmedels fördelar och nackdelar
• Genomföra riktade insatser mot barn och unga för att öka andelen som tar sig själva till skola
och aktiviteter med cykel, kollektivtrafik eller till fots
Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Utmaningar och framsteg

Hållbara transporter är den största utmaningen av de fyra fokusområdena. Utmaningarna ligger
i att vi har skapat samhällen och livsstilar där bilen i många fall är det enda transportmedel som
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uppfyller alla behov. Vissa framsteg har gjorts i Ale kommuns organisation men många utmaningar finns kvar. Vid inköp och leasing av fordon till kommunen är dessa, i och med Energioch klimatplan 2015, miljöfordon, det vill säga fordon där staten ger subvention vilket har sänkt
kommunens koldioxidutsläpp till viss del.
För att nå den minskning av utsläpp från transportsektorn som vi behöver nå måste vi både minska
utsläppen per transport och minska mängderna transporter. Resor och transporter behöver ställas
om, det vill säga resor behöver gå från bil till cykel och kollektivtrafik. Det behöver vara möjligt
och attraktivt att kombinera resesätt som att ta bil eller elcykel från landet till pendeltågsstationerna
istället för att ta bilen hela vägen.

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Se alla globala målen i bilaga
Generellt kommer förändringar mot mer hållbara transporter bidra till mål 7, 11,12 och 13. Som
följd kommer det sannolikt bidra till mål 3 för att en övergång till gång och cykel bidrar till folkhälsan. Även övergång från bil till kollektivtrafik innebär oftast lite längre sträckor att gå.
Ett minskat resande med fossiltransporter minskar föroreningar med avgaser och spill/olyckor med
bränslen och oljor vilket leder till mindre föroreningar i naturen, vattendrag och i havet (mål 6, 14
och 15). Minskade avgaser bidrar också till folkhälsan (mål 3).
Risker för målkonflikter finns bland annat vid kommersialisering av ny teknik, exempelvis elbilsbatterier som innehåller metaller som bryts i konfliktdrabbade områden. Oftast sker denna
mineralbrytning med relativt primitiva metoder vilket innebär en sämre arbetsmiljö och större
miljöpåverkan än nödvändigt. Målkonflikter kan också bli aktuellt när biobränslen ersätter fossila
bränslen i en större skala. Råvaror till biobränslen behöver växa någonstans och med stor efterfrågan är risken att biobränslen får ett högre värde och konkurrerar ut matproduktion, träproduktion
som byggråvara eller exploatering av natur.
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2. Klimatsmart och hälsosam mat
Utöver att minska fossila utsläpp behöver vi minska matkonsumtionens påverkan på klimatet. Att
minska det omfattande matsvinnet är en viktig del i arbetet för klimatsmart mat. Cirka en tredjedel
av all mat som produceras slängs eller förstörs idag.
Utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk skulle ge minskad negativ klimat- och miljöpåverkan, samt bidra till arbetstillfällen på landsbygden. Västsvensk animalieproduktion i form av
exempelvis betesdjur ger många mervärden, till exempel låg användning av antibiotika och biologisk mångfald. En hållbar konsumtion av kött motsvarar de nivå som konsumerades år 1990.
En ökad konsumtion av livsmedel med lägre klimatpåverkan skulle även innebära hälsofördelar, i
enlighet med de nordiska livsmedelsrekommendationerna.
I och med klimatförändringarna står vi inför det faktum att vi kommer få problem att hantera matförsörjningen. Vi är idag beroende av import och behöver öka vår självförsörjandegrad
för att stå emot framtidens risker.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Minska vår konsumtion av mat som genererar stora utsläpp av
klimatpåverkande gaser samt minimera den mat som slängs i onödan.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer
presenteras hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:
• Ha koll på och sänka de utsläpp som den mat kommunen serverar genererar
• Minimera matsvinnet inom kommunens kostverksamhet
• Lyfta matproduktionens miljöpåverkan i skolundervisningen (inom ramen för läroplanen)
Klimatplanering
Vi behöver lyfta fram jordbruksmarkens olika värden som livsmedelssäkerhet och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen, framförallt i översiktsplan. Även medvetandegöra jordbruksmarkens
höga värden för inblandande parter i bygglovsprocesser främst utanför detaljplan.
Attraktiva Samhällen
I en klimatsmart livsstil, ur ett matperspektiv, slänger man nästan ingen mat och äter en mindre
andel kött. Råvaror som väljs är utifrån säsong.
En bra sak är att gynna och verka för mer stadsodling, att odla i grönområden inne i tätorterna,
mellan lägenhetshus, skolor och villakvarter. Stadsodling ger ett litet stöd till livsmedelsförsörjningen och därmed till livsmedelssäkerheten. Det ger också många andra fördelar som mer grönska i
tätorten, mer blomster till pollinerande insekter och det finns sociala fördelar med ge människor
utan egen trädgård möjlighet att odla.
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Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Utmaningar och framsteg

Utmaningarna för klimatsmart och hälsosam mat handlar både om att minska matsvinnet och
att växla till en större andel råvaror som ger ett lägre utsläpp. Till detta kommer utmaningen i
livsmedelsförsörjningen; att vi idag har en låg självförsörjningsgrad samt att förutsättningarna för
livsmedelsproduktion i Sverige förändras när temperaturen stiger.
För Ale som organisation pågår ett aktivt arbete med att minska matsvinnet och att göra aktiva val
av råvaror. Detta arbete behöver fortsätta för fortsatta framsteg.
För Aleborna finns det från och med 2019 möjlighet för alla att sortera ut matavfall, vidare behöver
andelen hushåll och verksamheter som nyttjar detta gå mot 100 %.
En utmaning är att öka livsmedelsproduktionen i ett jordbruk som idag inte är lönsamt. Det är
svårt och heller inte nödvändigt att Alebor och Aleverksamheter ska köpa större delen av sin mat
från Ale-jordbruk. En vidgad syn på närodlat har däremot många fördelar, om stor del av maten
kommer ifrån Västra Götaland eller Sverige. Däremot finns det många fördelar om stor del av maten
kommer ifrån Västra Götaland eller Sverige.

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Se alla globala målen i bilaga
Andel jordbruksmark minskar idag och Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel är mycket låg,
cirka 50 %. Med ökade priser på mat och ökad konkurrens är det viktigt att vi möjliggör för lantbrukare att kunna ställa om och försörja sig på ett hållbart jordbruk, detta för att bidra till en mer
hållbar ekonomisk tillväxt även på landsbygden (mål 8). Samtidigt som jordbruksmark minskar
ökar behovet av bostäder och annan exploatering, med ökad konkurrens om marken är det därför
viktigt att vi nyttjar marken på ett effektivt sätt för att uppnå hållbara samhällen (mål 11) och inte
stödjer målkonflikter. I tätorternas randområden finns det, så länge orterna expanderar, en konflikt
kring markanvändning som går att hantera med inte lösa.
Genom att äta mer växtbaserad och ekologisk mat i säsong bidrar vi till den biologiska mångfalden
och minskande växthusgaser (mål 13 och 15) samt till mål 3 Hälsa och välbefinnande bland annat
med mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att välja svenskt naturbeteskött bidrar vi till
den biologiska mångfalden (mål 15) och minskad antibiotikaanvändning (mål 3 m.fl.)
Globalt sätt är en växtbaserad kost mer resurseffektiv, idag används största delen av vår jordbruksmark till djurfoder, genom att odla grödor som kan ätas direkt av människorna har vi möjlighet att
mätta fler människor på samma yta vilket är en viktig aspekt i mål 2 Ingen hunger.
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3. Förnybara och resurseffektiva produkter
och tjänster
En allt större del av vår klimatpåverkan kommer från råvaror, material och produkter som vi producerar och konsumerar, både lokalt och genom import av varor. I Ale kommer knappt hälften av växthusutsläppen från industrin, främst kemiindustrin. Det är angeläget med en ökad omställning från fossila
till förnybara råvaror i dessa industrier. En ökad omställning erbjuder en unik möjlighet för Sverige
att producera framtidens gröna kemikalier, drivmedel och produkter till gagn för tillväxt och export.
Mer än hälften av det vi konsumerar ger upphov till utsläpp i andra länder där produktionen sker.
För både offentlig och privat konsumtion är textilier, möbler och inredning samt elektronik och
förbrukningsvaror exempel på resurskrävande varor. En övergång till en mindre materiell konsumtion där tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet är angeläget. Här finns stora möjligheter till
västsvensk affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen.
Räknat på konsumtionsbaserade utsläpp (på sidan 5 beskrivs olika sätt att räkna utsläpp) står offentlig verksamhet för 37 % av alla utsläpp från allt som konsumeras i Sverige. Samtidigt skapas det
i snitt 467 kg avfall/person år.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Utsläppen av växthusgaser från konsumtion av invånare och organisationer i Ale
kommun ska, oavsett var i världen de sker, minska med 30 % jämfört
med 2010. Avfallsmängderna ska minska enligt gällande avfallsplan.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer
presenteras hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:
•
•
•
•
•

Se över och minska mängden engångsartiklar på alla ställen det är möjligt.
Ha god koll på möbler och andra inventarier så att nytt sällan behöver köpas in
Se till att alla verksamheter källsorterar
Inte investera kapital i företag i oljebranschen
Beakta klimatpåverkan vid upphandling och inköp. Använda Klimatsmart Upphandling för att
säkerställa att vi får störst klimatnytta för pengarna
• Lyfta ämnen om resursanvändning, om produkters påverkan på miljön från tillverkning till
användning till avfall, i skolundervisningen (inom ramen för läroplanen)
Klimatplanering
Vid planering och byggprojektering behöver det beredas plats för källsortering.
När matavfall blir en del i ett kretslopp, den cirkulära ekonomin, får vi ut näringsämnen och
bränsle ur avfallet.
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Attraktiva Samhällen
Underlätta och skapa möjligheter för delandet av varor och tjänster, exempelvis nyttja bibliotek för
ökade delningstjänster. Nudging är en metod som innebär att kombinera psykologi och design för
att göra det lätt att göra rätt utan att använda lagar, förbud eller ekonomisk kompensation.
Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Utmaningar och framsteg

En stor utmaning är att det sker många små inköp av produkter och tjänster, och det är många beslut som tas av många olika personer om vad, när och hur produkter och tjänster köps. För Ale som
organisation har både upphandling och inköparen viktiga roller och det handlar både om beslut om
vilka produkter eller tjänster som ska köpas och om vi behöver köpa in alls.
Vissa framsteg har Ale kommun gjort i och med den strategiska målsättningen för hållbar konsumtion. Aktiviteter har påbörjat eller genomförts som
• ger minskade engångsartiklar i äldreomsorg och lokalvård
• syftar till att följa upphandlade avtal bättre
• ska ge cirkulära flöden av inventarier, att begagnade och renoverade möbler är ett alternativ vid nyinköp
För fortsatta och större framsteg behöver Ale kommun fortsätta med denna typ av åtgärder.
För individer, Alebor, är en stor utmaning i att konsumtionsvanor är livstilsmarkörer. Med en ökad
inkomst, vilket många får under livets gång och ökat antal år på arbetsmarknaden, är det svårt att
inte också öka utsläppen som konsumtionen ger upphov till.

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Se alla globala målen i bilaga
Produktion av varor och tjänster är ett brett område och att övergå till förnybara råvaror och bränslen
och göra produktionen mer resurseffektiv bidrar till de många av de globala målen.
Mål som direkt berörs av en resurssmart produktion av varor är mål 6, 7, 9, 12, 13, 14 och 15.

– Sidan 18 –

– Energi- och klimatstrategi 2030 –

4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
Det behöver byggas många nya bostäder framöver, i hela Västra Götalands län måste bostadsbyggandet öka med cirka 60 %. Samtidigt står många bostäder inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är viktigt att det finns lösningar för att möta dessa behov utan att riskera den ekologiska,
ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom att reducera klimatpåverkan från material och byggprocess samt prioritera energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler kan vi vara föregångare för
klimatsmarta lösningar. Att bygga i trä är också ett sätt att lagra kol. Ur hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostäder och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt god inomhusmiljö.
I jämförelse med industri och transport har uppvärmning och drift av bostäder och lokaler en hög
andel förnyelsebar energianvändning. Bostäder och lokaler står för ca en tredjedel av energianvändningen men endast ca 5 % av koldioxidutsläppen. Fokus i klimatarbetet behöver ligga på byggnation och renovering snarare än drift av fastigheter.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Bostäder och lokaler i Ale ska ha en fossilfri energianvändning och ha en god
energieffektivitet utifrån byggnadernas ålder och typ. Klimatpåverkan från
byggskedet ska vara så låga som möjligt utifrån bästa möjliga teknik.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer
presenteras hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan gå före genom att
•
•
•
•

Följa en certifieringspolicy vid nybyggnad och större ombyggnationer
Bygga mer i trä
Ha en effektiv lokalresurshantering
Våga testa nya cirkulära lösningar vid ny- och ombyggnationer. Både i byggprocess och inredning

Klimatplanering
Vid planering av nya områden är det viktigt att ge förutsättningar för ett hållbart byggande. Om man ska
dra det till sin spets kan det vara att prioritera mindre bostäder, m2/person, i planeringen. Det kan också
vara att planera in multifunktionalitet, alltså att ytor kan användas gemensamt till fler olika aktiviteter.
Ett annat verktyg kommunen har är markanvisning, om kommunen äger marken som ska exploateras.
Vid markanvisningen kan kommunen ställa vissa som inte går att ställa i detaljplan.
Attraktiva Samhällen
Kommunens energi- och klimatrådgivning har en viktig roll i att stödja och sprida kunskap om
invånarnas egna bostäder och lokaler håller en god energistandard.
Det är bra om lokaler är flexibla och går att använda till olika aktiviteter. Ett bra exempel där detta
fungerar är skolors idrottshallar som används av idrottsföreningar efter skoltid.
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Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Utmaningar och framsteg

I Ale har vi i många år arbetat med energieffektivisering i våra fastigheter och föregående energi- och klimatplaner har adresserat detta på ett bra sätt. Ett stort framsteg är att fossil olja för tillskottsvärme idag är helt utfasat och att den el Ale kommun köper är förnyelsebar.
Utmaningen framåt är framför allt att bygga nytt med material och med tekniker som sänker
klimatpåverkan ytterligare. Det är också en utmaning att ytterligare förbättra våra fastigheters energiprestanda och att möta ett ökat kylbehov med energieffektiva lösningar.
I tidigare Energi- och klimatplaner för Ale kommun har viktiga beslut tagits för att nå mål om
energianvändning och ha en god energieffektivitet i byggnader. Dessa beslut gäller fortfarande och
är listade på sida 19.
Den stora andelen byggnader ägs av privatpersoner eller mindre företag. Dessa fastighetsägare kan
nås med information och råd av energi- och klimatrådgivningen. Energi- och klimatrådgivningen
fyller en viktig funktion för att höja kunskapen bland småhusägare och lokala företag.

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Se alla globala målen i bilaga
Energieffektivisering är bra, med en lägre energianvändning får fastigheten lägre driftskostnader.
All energiproduktion har någon form av påverkan och även om den ser olika ut för olika energikällor så bidrar energieffektivisering till målen 7, 13 och 15, indirekt flera till.
Efterfrågan på träbyggnationer ökar och är en viktig del i att bygga hållbart, synergierna för att minska klimatförändringarna är flera. Cement och betong ger upphov till koldioxidutsläpp i själva tillverkningen till skillnad från trä som i sig blir en kol-lagring. Trä är ett material som är mycket lättare än
betong och därmed blir transporterna blir färre. Dock kan trä behöva fraktas längre eftersom betong
är ett vanligare material som produceras på många platser ofta nära byggplatsen. Men med ett ökat
tryck på skogens resurser är det viktigt att man brukar den på ett hållbart sätt och inte påverkar våra
ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden negativt för att inte få målkonflikt med mål 15.
En viktig aspekt vid nybyggnationer är att man bygger för en varierad målgrupp. Att bo i
sunda och klimatsmarta hus ska inte bli en klassfråga, en sådan utveckling kan bidra till att
motverka mål 10 Minskad ojämlikhet.
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Del 3
Ramverk för genomförande
Detta dokument definierar Ale kommuns övergripande mål i energi- och klimatfrågan. Energioch klimatstrategi sträcker sig till år 2030, under dessa år kommer genomförandearbetet behöva
förnyas flera gånger. Genomförandearbetet kan bestå av olika metoder som exempelvis handlingsplan, aktiviteter och ställningstaganden.
Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för att det finns ett aktuellt och kraftfullt genomförandearbete.
Alla nämnder ansvarar för att inte ta motstridiga beslut till de strategiska riktningarna i denna energioch klimatstrategi. Nämnderna ansvarar också för att driva sina verksamheter i strategins linje, själva
identifiera och genomföra aktiviteter eller processer som faller inom verksamheternas egna ansvar.
Genomförande av energi- och klimatstrategin ska inledningsvis fokusera på två områden: Hållbar konsumtion och Hållbara småstäder. För att nå de regionala, nationella och internationella målen krävs krafttag från alla håll och kommunen har makt över frågor som inte någon annan samhällsaktör har, därför
behöver genomförandet fortsätta och testa nya vägar under strategins livslängd. Samtidigt har även företag, individer och andra offentliga aktörer ett ansvar för att nå en hållbar balans i energianvändningen i
vårt samhälle. Betydelsen av samarbetet med andra aktörer i genomförandet får inte förringas!

Hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion är en samling aktiviteter och ett arbetssätt. Arbetet sker med tvärsektoriella
avstämningar för att nå synergier och belysa gemensamma problemområden. Kommunen köper in
varor och tjänster för många miljoner varje år vilket gör detta till en viktig fråga.
Hållbar konsumtion startades 2018, då som ett nytt sätt att genomföra den strategiska målsättningen Hållbar konsumtion och produktion som var en del av Verksamhetsplan 2018–2021. Flertalet kommunala
verksamheter var med och definierade ett önskat läge för Ale kommun. Det önskade läget innebär:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att vi klarar oss på en planet
Att vi har medvetna konsumenter i Ale som har kunskap om sin konsumtion och vilka effekter de har
Att vi värdesätter varandra och oss själva med andra saker än konsumtion
Att hållbar konsumtion och produktion är ett normalt beteende och att det ligger som en del
i våra ordinarie system
Att vi har ett ramverk som innehåller kriterier som vi kan följa
Att Ale är helt fossilfritt
Att offentliga miljöer är giftfria
Att framtidens konsumenter lär sig om ämnet i skolan tidigt
Att barn och elever är med och producerar fram hållbara lösningar på ett nytt sätt
Att Ale ska vara en kommun det pratas om när det handlar om hållbar konsumtion
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De processer eller aktiviteter som inledningsvis ingår under Hållbar konsumtion är:

Mat – matsvinn och klimatsmart mat

Kosten arbetar aktivt med att minska matsvinnet och att göra klimatsmarta inköp, de ingår i ett
projekt med bland annat RISE vars syfte är att minska utsläppen av koldioxid med 20 % till år
2020. Därutöver arbetar de för att öka andelen inköp av ekologisk varor.

Giftfria miljöer för små barn

Inledningsvis pågår arbetet med handlingsplan för giftfri förskola. Viktigt att säkerställa att nya
förskolor uppfyller handlingsplanens steg från början. Nästa steg är att minska kemikalieexponeringen i skolans lägre årskullar och andra miljöer där barn vistas, exempelvis lekplatser.

Möbler och inventarier

Ett arbete för att titta på cirkulära möbelflöden inom kommunen. Hur kan vi lyckas med detta bättre? Vilken nytta får vi med ett gemensamt lager? Vilka resurser saknas och vilka andra
hinder finns för cirkulära mödelflöden?

Inköp

Det är viktigt med god beställarkompetens om hur inköp görs hållbart. Inköpshandboken är
under uppdatering. Inköpsorganisationen, alltså vilka som kan köpa in och vilken kompetens
de har behöver ses över.

Kommunikation

Kommunikation både internt och externt mot invånarna för att öka kunskapen inom hållbar konsumtion.

Hållbar småstad

I Hållbar småstad väljs en av Ales orter ut som pilot för att vara en framtidens hållbara småstad. Ale
och dess tätorter växer vilket är en möjlighet att utveckla tätorterna till samhällen där det är enkelt
att leva hållbart. Visionen för en Hållbar småstad ska utgå från Agenda 2030 med tyngdpunkt i de
områden som beskrivs av del 2 i denna strategi.
Fokus ligger på samhällsplaneringen och markexploateringen för att planera hållbart när det byggs om
och byggs nytt. Insatser behöver också göras för att ändra beteenden, exempelvis i transportval. Det är
enklare att få nya invånare att välja hållbara transportmedel än att de som bott länge ska byta vanor.

Förutsättningar

Dessa punkter är förutsättningar för att nå de strategiska målsättningarna och ska fortsatt gälla (i
vilken plan ursprungligen antogs står inom parentes).
• Vid planläggning av nya bostads- och verksamhetsområden ska säker tillgänglighet med gångoch cykeltrafik säkerställas. (Energi- och klimatplan 2011)
• Fjärrvärmen ska baseras på fossilfria bränslen och det ska vara lätt att jämföra kostnader och
egenskaper gentemot andra energileveranser. (Energi- och klimatplan 2011)
• Kommunens elanvändning ska vara märkt med Bra Miljöval eller motsvarande miljömärkning.
(Energi- och klimatplan 2015)
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• Alla kommunens personbilar som upphandlas ska vara klimatbonusbil, det vill säga ha så låga utsläpp
att de ger möjlighet till miljösubvention av staten. (Revidering från energi- och klimatplan 2015)4
• Tjänsteresor ska planeras och genomföras med ett förhållningssätt i följande steg: 1. Inga utsläpp
- Måste jag resa – kan mötet istället hållas per telefon eller via webbmöte? 2. Minimala utsläpp - Om
jag behöver resa – går det att gå eller cykla eller kan jag åka buss eller tåg? 3. Resa med bil - Använd
kommunens tjänstebilar. (mötes- och resepolicy)

Uppföljning

Uppföljningen ska ske varje år i kommunens ordinarie redovisning av verksamhetsplan (årsredovisning och/eller delårsredovisning). Uppföljningen ska vara kvantitativ där möjligt och i
övrigt kvalitativ. Den kvantitativa uppföljningen ska redovisa:
• De koldioxidutsläpp som mäts på kommunnivå.
• Energianvändning i kommunala fastigheter
• Tillgängliga mått som är relevanta för mötes- och resepolicyns efterlevnadsgrad. Till exempel:
ÿ
ÿ
ÿ

Utbetald milersättning i egen bil
Antal mil körda med kommunala bilar
Resvaneundersökning

Den kvalitativa uppföljningen ska skatta om vi rör oss i den riktning som är beskriven i varje fokusområde och om vi rör oss tillräckligt snabbt för att nå målen i Klimat 2030. Den kvalitativa
bedömningen är mycket viktig då flera parametrar inte går att mäta kvantitativt.
Skattningen för hur läget är för varje fokusområde kan göras utifrån flera parametrar som antalet
bilar i kommunen och andelen på förnyelsebart bränsle, trafikmängd på vägar och resande i kollektivtrafik, statistik och trender på nationell nivå, egna verksamhetsdata, processer och projekt i
kommunala verksamheter med mera.
Kommunstyrelsen ansvarar för att de två områdena Hållbar konsumtion och Hållbar småstad utvärderas (djupare uppföljning) senast i anslutning till årsredovisningen för 2021. Utvärderingen ska
leda till beslut om det behövs fortsättning och fördjupning av ett eller båda områdena. Utvärderingen ska också bedöma om ny del av genomförandearbetet ska påbörjas, denna del kan vara en
handlingsplan med åtgärder, nytt fokusområde/projekt eller något annat som bidrar till att föra Ale
mot den övergripande vision definierad i denna strategi.
Enskilda aktiviteter inom fokusområdena, framförallt Hållbar konsumtion, följs upp i ordinarie redovisning av verksamhetsplan (årsredovisning och/eller delårsredovisning). Aktiviteterna bör ligga
som egna aktiviteter/uppdrag/mål i Stratsys (eller motsvarande).

4

år 2020 innebär klimatbonus att fordonet ska släppa ut max 70 g CO2/km.
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Inledning

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna
möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och hållbar ekonomisk tillväxt.
En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar
och använder fossil energi. Mer kraftfulla åtgärder krävs för att påskynda omställningen till ett mer
hållbart energisystem globalt.
Efterfrågan på energi väntas öka med 37 % till år 2040 enligt International Energy Agency. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och många har endast träkol som
energiresurs för matlagning, vilket dessutom är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för
kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.1
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution
och användning av energi i varje kommun. Den ska säkerställa att energitillgången tryggas på kort
och lång sikt och att energihushållning främjas. Planen avser både kommunen som geografiskt
område och kommunen som verksamhetsutövare. Syftet var från början att lagen skulle vara ett
verktyg i omställningsarbetet från 1970 talets oljeberoende och för energieffektiviseringsarbetet.
Kommuner har idag en mer strategisk roll att inom kommunens ansvarsområden minska klimatpåverkan exempelvis genom att planera för bebyggelse, infrastruktur och avfallshantering.

Strategins upplägg

Denna energi- och klimatstrategi behandlar de utmaningar vi står inför i Ale. Den är indelad i tre
delar där den första delen presenterar de övergripande målen och de strategiska riktningarna för Ale
som kommun och geografiskt område.
I del två presenteras hur genomförandet och uppföljningen av strategin ska gå till.
I den tredje och sista delen redogörs för den energianvändning vi har i Ale och världen och vilka
koldioxidutsläpp som energianvändning och produktion av varor genererar. Här presenteras även
de globala, nationella och regionala mål som Ale kommun har att förhålla sig till.

Miljöbedömning

Enligt 6 kap. miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras när kommuner och myndigheter
tar fram planer och program. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande
så att en hållbar utveckling främjas. Avgörande för ifall energi- och klimatstrategin kräver en miljöbedömning är om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att energioch klimatstrategin på sikt kommer att påverka miljötillståndet positivt och därför inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning bedöms därför inte krävas.
En bedömning av hur strategins fokusområden integrerar med de globala målen finns beskriven
efter varje fokusområde.

1

Globala målen, www.globalamalen.se.
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Sammanfattning
Nulägesbeskrivning
Globalt sett ökar energianvändningen och andelen fossil energi utgör nästan 80 % av den totala
energitillförseln. Även växthusgasutsläppen ökar globalt. Halten av koldioxid i atmosfären har ökat
med 40 % och den globala medeltemperaturen har ökat med 1,1 grad sedan förindustriell tid.
Beräkningar av växthusgasutsläppen i Sverige görs på olika sett. De utsläpp som sker inom Sveriges
geografiska gränser, de territoriella utsläppen, har minskat med 26 % mellan 1990 och 2016 och
ligger i linje med genomsnittet för EU som helhet. De utsläpp som omfattar svensk konsumtion
oavsett var i världen de sker, de konsumtionsbaserade utsläppen, har däremot varit relativt stabila.

Mål och riktningar

Ale har två övergripande mål:
• Växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030 från år 1990.
• Senast 2045 ska Ale kommun inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
För att nå de övergripande målen har fyra fokusområden för klimatarbetet identifierats. Inom respektive fokusområde finns en angiven riktining för arbetet till år 2030:
• Hållbara transporter
Riktning: Utsläppen från transporter genererade av Alebor och Aleverksamheter ska minska
med 80 % jämfört med 1990-års nivåer.
• Klimatsmart och hälsosam mat
Riktning: Minska vår konsumtion av mat som genererar stora utsläpp av klimatpåverkande gaser samt minimiera den mat som slängs i onödan.
• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Riktning: Utsläppen av växthusgaser från konsumtion av invånare och organisationer i Ale
kommun ska, oavsett var i världen de sker, minska med 30 % jämfört med 2010. Avfallsmängderna ska minska enligt gällande avfallsplan.
• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
Riktning: Bostäder och lokaler i Ale ska ha en fossilfri energianvändning och ha en god energieffektivitet utifrån byggnadernas ålder och typ. Klimatpåverkan från byggskedet ska vara så låg
som möjligt utifrån bästa möjliga teknik.
Arbetet inom samtliga fokusområden ska bedrivas inom de fyra arbetssätten: Föregångare, Klimatsmart planering, Attraktiva samhällen och Innovationer.

Genomförande och uppföljning

Det är varje nämnd som ansvarar för att det finns ett aktuellt och kraftfullt genomförandearbete
inom sektorn. Nämnderna ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan samt för att inte ta motstridiga beslut till strategins mål och riktingar. Uppföljning kommer att ske i den ordinarie uppföljningen i års- och delårsredovisning.

– Sidan 4 –

– Energi- och klimatstrategi 2030 –

Del 1 - Mål och riktningar
Ale har två övergripande målsättningar för energi- och klimatarbetet. Målsättningarna är förenliga
med Västra Götalands regionens och Sveriges klimatmål. För att nå de övergripande målen har fyra
fokusområden och riktningar för arbetet pekats ut. För att nå verklig framgång med arbetet inom
de fyra fokusområden ska fyra olika arbetssätt användas:
•

Vi ska vara föregångare, kommunen ska göra mer än andra för att visa vägen

•

Vi ska klimatplanera våra samhällen för framtidens samhällsstruktur

•

Vi ska skapa attraktiva samhällen, att underlätta en klimatsmart livsstil

•

Vi ska hitta innovationer och nya angreppssätt

Ales övergripande mål
Ales två övergripande målsättningar är:

Växthusgasutsläppen ska
minska med 80 % till år
2030 från år 1990.

Senast 2045 ska Ale kommun inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären.
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Fokusområden och riktningar
1. Hållbara transporter

Totalt sett står transporter för en tredjedel av utsläppen i Ale. För att transportsektorn ska bidra
till de nationella och regionala målen om ett fossiloberoende krävs nya och kraftfulla åtgärder.
Det är viktigt med effektivare vägfordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi.
Utredningen Fossilfrihet på väg (Statens offentliga utredningar 2013:84) pekar dock på att vi utöver detta även behöver arbeta för ett minskat transportbehov, ökad transporteffektivitet och ökad
användning av kollektivtrafik för att nå klimatmålen. En förutsättning för detta är bland annat en
förändrad stads- och infrastrukturplanering. Tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas
genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla.
Godstransporterna behöver bli effektivare och hållbarare. Trenden med ett ökat långväga resande
med flyg för semester och tjänsteresor behöver brytas med klimatsmarta lösningar. Den starka fordonsindustrin i Västra Götaland samt den fordonsrelaterade forskningen ger unika förutsättningar
för att regionen ska kunna ligga i frontlinjen för omställningen av transportsektorn. Att minska
trafikens klimatbelastning bidrar även positivt till flera andra miljömål liksom till folkhälsomålen.
Genom att främja möjligheter att gå och cykla samt öka möjligheten att åka kollektivt kan även
tillgängligheten förbättras för många samhällsgrupper, exempelvis för barn, ungdomar och äldre.
Hållbara transporter är en stor utmaning då vi har skapat samhällen och livsstilar där bilen i många
fall är det enda transportmedel som uppfyller alla behov. För att nå den minskning av utsläpp från
transportsektorn som vi behöver nå måste vi både minska utsläppen per transport och minska
mängderna transporter. Vissa framsteg har Ale kommun gjort och aktiviteter har påbörjats eller
genomförts som:
• Elbussar som tätortsnära kollektivtrafik
• Miljöfordon i vår egen fordonspark
• Elcyklar i fordonsparken
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Utsläppen från transporter genererade av Alebor och Aleverksamheter
ska minska med 80 % jämfört med 1990-års nivåer.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer presenteras exempel på hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan vara en föregångare genom att:
• Minska antalet tjänsteresor med bil genom att övergå till cykel, kollektivtrafik och resfria möten.
• Välja förnybara och fossilfria bränslen till vår fordonsflotta.
• Engagera sig i rollen som arbetsgivare och införa incitament för att anställda ska resa till arbetet
med lägre klimatpåverkan.
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• Lyfta frågor om hur och varför vi bör resa hållbart i skolundervisningen.
Klimatplanering
I samhällsplaneringen finns utrymme att planera för klimatsmarta liv, exempelvis så att gång
och cykel är reella alternativ. Det är också viktigt hur vi planerar och använder vår mark, för
rörelse eller till parkering.
Attraktiva samhällen
Ett attraktivt samhälle för minskad klimatpåverkan är ett samhälle där det är lätt att göra rätt. Val
av resesätt är till stor del, en fråga om beteende och livsstilsval som inte alltid är medvetet grundade. För ett attraktivt hållbart samhälle behöver alla aktörer, lagstiftare, kommuner, organisationer
och individer bidra. Kommunen kan påverka för att lättare göra rätt genom att alltid sätta barnen
i fokus så samhället är tryggt och tillgängligt för barn att röra sig fritt i. Vi kan genomföra riktade
insatser för barn för att öka andelen som tar sig själva till skola och aktiviteter med cykel, kollektivtrafik eller till fots. Vi kan också genomföra aktiviteter och ha rådgivning till medborgarna för att
öka kunskap kring olika transportmedels fördelar och nackdelar.
Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser

Ett samhälle med prioriterad gång-, cykel- och kollektivtrafik bidrar till en bättre hälsa hos befolkningen då människor rör mer på sig och att luftkvalitén förbättras. Detta leder till en friskare
befolkning med färre sjukdagar.
Anläggning av infrastruktur för gång och cykel kostar mindre än för bilar. Ytor i orterna kan även
användas mer effektivt eftersom ett minskat bilresande medför ett minskat behov av parkeringsytor.
Omställningen till förnyelsebara drivmedlen kan gynna en lokal ekonomi eftersom dessa kan produceras lokalt. I omställningen till en fossilfri och förnyelsebar fordonsflotta internt i kommunen är
det viktigt att inte låsa fast sig i en form av drivmedel. Dels för att teknikutvecklingen går fort men
också för att inte fordonen ska bli stående vid någon form av samhällskris. Vad gäller kostnaderna
är exempelvis eldrift inte dyrare än diesel- eller hybriddrift, inklusive service, skatt, försäkring,
drivmedel och leasing.

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Generellt kommer förändringar till mer hållbara transporter bidra till mål 7 Hållbar energi för
alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion och mål
13 Bekämpa klimatförändringarna. Sannolikt bidrar förändringen också till mål 3 God hälsa och
välbefinnande för att en övergång till gång och cykel bidrar till att människor rör på sig mer. Även
övergången från bil till kollektivtrafik innebär oftast lite längre sträckor att gå.
Ett minskat resande med fossila transporter minskar föroreningar med avgaser och spill/olyckor
med bränslen och oljor vilket leder till mindre föroreningar i naturen, vattendrag och i havet och
bidrar till mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, mål 14 Hav och marina resurser och mål 15 Eko-
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system och biologisk mångfald. Minskade avgaser bidrar också till folkhälsan.
Risker för målkonflikter finns bland annat vid kommersialisering av ny teknik, exempelvis elbilsbatterier som innehåller metaller som bryts i konfliktdrabbade områden. Oftast sker denna
mineralbrytning med relativt primitiva metoder vilket innebär en sämre arbetsmiljö och större miljöpåverkan än nödvändigt och berör då mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och
mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Målkonflikter kan också bli aktuellt när biobränslen
ersätter fossila bränslen i en större skala. Råvaror till biobränslen behöver växa någonstans och med
stor efterfrågan är risken att biobränslen får ett högre värde och konkurrerar ut matproduktion som
skulle kunna få effekter på Mål 2 Ingen hunger. Risker finns också för konkurrens om mark för
träproduktion som byggråvara eller exploatering av natur.
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2. Klimatsmart och hälsosam mat

Utöver att minska fossila utsläpp behöver vi minska matkonsumtionens påverkan på klimatet. Att
minska det omfattande matsvinnet är en viktig del i arbetet för klimatsmart mat. Cirka en tredjedel
av all mat som produceras slängs eller förstörs idag.
Sverige är idag beroende av import och behöver öka vår självförsörjandegrad för att stå emot de
framtida utmaningar som ett förändrat klimat medför och kriser som exempelvis pandemier och
konflikter. Utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk skulle ge minskad negativ klimat- och
miljöpåverkan, samt bidra till arbetstillfällen på landsbygden. Svensk animalieproduktion i form
av exempelvis betesdjur ger många mervärden som till exempel biologisk mångfald. En hållbar
konsumtion av kött motsvarar de nivåer som konsumerades på 1990-talet. En ökad konsumtion av
livsmedel med lägre klimatpåverkan skulle även innebära hälsofördelar, i enlighet med de nordiska
livsmedelsrekommendationerna.
Vissa framsteg har Ale kommun gjort och aktiviteter har påbörjats eller genomförts som exempelvis:
• Kostenheten arbetar aktivt med att minska matsvinnet och att göra klimatsmarta inköp. De ingår i ett projekt med RISE vars syfte är att minska utsläppen av koldioxid med 20 % till år 2020.
• För Aleborna finns det från och med 2019 möjlighet för alla att sortera ut matavfall.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Minska vår konsumtion av mat som genererar stora utsläpp av
klimatpåverkande gaser samt minimera den mat som slängs i onödan.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer presenteras exempel på hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:
• Ha koll på och sänka de utsläpp som den mat kommunen serverar genererar
• Minimera matsvinnet inom kommunens kostverksamhet
• Lyfta matproduktionens miljöpåverkan i skolundervisningen
Klimatplanering
Jordbruksmarkens olika värden behöver lyftas fram i samhällsplaneringen, framförallt i översiktsplanen. Jordbruksmarkens höga värden behöver även medvetandegöras för inblandande parter i
bygglovsprocesser främst utanför detaljplan.
Attraktiva samhällen
I en klimatsmart livsstil, ur ett matperspektiv, slänger man nästan ingen mat och äter en mindre
andel kött. Råvaror som väljs är utifrån säsong.
En bra sak är att gynna och verka för mer stadsodling, att odla i grönområden inne i tätorterna,
mellan lägenhetshus, skolor och villakvarter. Stadsodling ger ett litet stöd till livsmedelsförsörjningen och därmed till livsmedelssäkerheten. Det ger också många andra fördelar som mer grönska i
tätorten, mer blomster till pollinerande insekter och det finns sociala fördelar med att ge människor
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utan egen trädgård möjlighet att odla.
Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser

Att minska matkonsumtionens påverkan på klimatet medför en del positiva ekonomiska effekter.
Kommunens kök har från den senaste mätningen år 2019 till 2020 minskat livsmedelssvinnet med
3% vilket innebär minskade kostnader med ungefär 500 000 kronor.
I kökens menyplanering har man förändrat maträtterna för att bli mer klimatsmarta, med näringsriktighet, samma ekonomiska förutsättningar och att de ska vara omtyckta. I genomsnitt har klimatpåverkan av maten som serveras i skolan i alternativrätt 1 sänkts från 1,39 till 1,06 CO2/portion
och i alternativrätt 2 från 0,69 till 0,44 CO2/portion. Man ser ingen förändring i ekonomin.
I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli mer värdefull än idag. Globala klimatförändringar såsom havsnivåhöjningar, torka, extremväder och ökenspridning, minskar tillgången på
jordbruksmark i många länder. Samtidigt kan Sverige få bättre odlingsklimat. Ökad efterfrågan
på mat och biodrivmedel ökar jordbruksmarkens värde, både ur ett ekonomiskt-, socialt- och livsmedelsförsörjningsperspektiv. För att långsiktigt trygga svensk livsmedelsförsörjning i händelse av
kris bör det finnas en balans mellan import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Vi är idag
självförsörjande till ca 50%. Jordbruksmarken är av stor vikt för hela landsbygdens ekonomi och utveckling, inte bara för utpräglade lantbruksföretag. Att återställa jordbruksmark tar tid och är dyrt.
Det kostar minst 100 000 kronor per hektar och flera decennier senare, ger nyodling fortfarande
inte lika goda skördar som äldre åkermark.2

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Andel jordbruksmark minskar idag och Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel är låg, cirka 50
%. Med ökade priser på mat och ökad konkurrens är det viktigt att vi möjliggör för lantbrukare att
kunna ställa om och försörja sig på ett hållbart jordbruk, detta för att bidra till en mer hållbar ekonomisk tillväxt även på landsbygden vilket bidrar till mål 8 Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk
tillväxt. Samtidigt som jordbruksmark minskar ökar behovet av bostäder och annan exploatering,
med ökad konkurrens om marken är det därför viktigt att vi nyttjar marken på ett effektivt sätt för
att uppnå mål 11 Hållbara städer och samhällen och för att inte skapa målkonflikter.
Genom att äta mer växtbaserad och ekologisk mat i säsong bidrar vi till mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt till mål 3 God hälsa och
välbefinnande bland annat med mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att välja svenskt
naturbeteskött bidrar vi till mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 3 God hälsa och
välbefinnande genom minskad antibiotikaanvändning.
Globalt sett är en växtbaserad kost mer resurseffektiv, idag används största delen av vår jordbruksmark till djurfoder, genom att odla grödor som kan ätas direkt av människorna har vi möjlighet att
mätta fler människor på samma yta vilket är en viktig aspekt i mål 2 Ingen hunger.
2 Jordbruksverket, Jordbruksmarkens värden, 2015
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3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

En allt större del av vår klimatpåverkan kommer från råvaror, material och produkter som vi producerar och konsumerar, både lokalt och genom import av varor. I Ale kommer knappt hälften av
växthusutsläppen från industrin, främst kemiindustrin. Det är angeläget med en ökad omställning
från fossila till förnybara råvaror i dessa industrier. En ökad omställning erbjuder en unik möjlighet
för Sverige att producera framtidens gröna kemikalier, drivmedel och produkter till gagn för tillväxt
och export.
Mer än hälften av det vi konsumerar ger upphov till utsläpp i andra länder där produktionen sker.
För både offentlig och privat konsumtion är textilier, möbler och inredning samt elektronik och förbrukningsvaror exempel på resurskrävande varor. En övergång till en mindre materiell konsumtion
där tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet är angeläget. Här finns möjligheter till västsvensk
affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen.
Räknat på konsumtionsbaserade utsläpp står offentlig verksamhet för 37 % av alla utsläpp från allt
som konsumeras i Sverige. Samtidigt skapas det i snitt 467 kg avfall/person år.
För Ale som organisation har både upphandling och inköparen viktiga roller och det handlar både
om beslut om vilka produkter eller tjänster som ska köpas och om vi behöver köpa in alls.
Vissa framsteg har Ale kommun gjort och aktiviteter har påbörjats eller genomförts som:
• ger minskade engångsartiklar i äldreomsorg och lokalvård
• syftar till att följa upphandlade avtal bättre
• ska ge cirkulära flöden av inventarier, att begagnade och renoverade möbler är ett alternativ vid
nyinköp
För fortsatta och större framsteg behöver Ale kommun fortsätta med denna typ av åtgärder.
För invånarna är en stor utmaning att konsumtionsvanor är livstilsmarkörer. Med en ökad inkomst,
vilket många får under livets gång och ökat antal år på arbetsmarknaden, är det svårt att inte också
öka utsläppen som konsumtionen ger upphov till.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Utsläppen av växthusgaser från konsumtion av invånare och organisationer i Ale
kommun ska, oavsett var i världen de sker, minska med 30 % jämfört
med 2010. Avfallsmängderna ska minska enligt gällande avfallsplan.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer presenteras exempel på hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:
•
•
•
•

Se över och minska mängden engångsartiklar där det är möjligt
Återanvända möbler och andra inventarier
Källsortera avfallet
Beakta klimatpåverkan vid upphandling och inköp
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• Lyfta konsumtionens miljöpåverkan i skolundervisningen (inom ramen för läroplanen)
Klimatplanering
Vid planering och byggprojektering behöver det beredas plats för källsortering och lokaler för delande, reparation och liknande.
Attraktiva samhällen
Underlätta och skapa möjligheter för delandet av varor och tjänster, exempelvis nyttja bibliotek för
ökade delningstjänster. Nudging är en metod som innebär att kombinera psykologi och design för
att göra det lätt att göra rätt utan att använda lagar, förbud eller ekonomisk kompensation.
Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser

Att minska konsumtionen av varor och genererat avfall har direkt positiva ekonomiska effekter.
I exempelvis projektet Resurssmarta äldreboenden minskades antalet engångsartiklar till förmån
för flergångsartiklar. Göteborgs Stad är initiativtagare till det ursprungliga pilotprojektet som genomfördes på äldreboendet Sekelbo. Genom ändrade rutiner och inköpsvanor minskade de årliga
kostnaderna kopplade till inköp och avfallshantering med 143 000 kr.
Genom att arbeta för att öka antalet delningstjänster som erbjuds invånarna kan även den privata
ekonomin påverkas positivt.
Många organisationer och arbetsplatser har börjat arbeta med cirkulära möbelflöden. Beräkningar
från enskilda miljöer pekar på att den ekonomiska potentialen för enskilda lokaler som kontor och
andra lokaler är stor:
• Lokalanpassningar av IVL:s kontor i Göteborg och Stockholm ledde till minskade projektkostnader på mellan 1,4 och 1,9 miljoner kronor per kontor.
• Flytt och utvidgning av ett kontor på RISE till 100 anställda och 1 600 kvm, där möbler flyttades
med eller köptes begagnade, gav en besparing på 850 000 kronor relativt nyköp.
• Exempelkontor beräknad av IVL med 170 anställda och en storlek på 2 000 kvadratmeter, där
åtta vanligt förekommande kontorsprodukter återbrukades i stället för nyköp visade på en besparing om 2 miljoner kronor.
Att ställa höga klimatkrav i upphandling skulle i vissa fall kunna innebära en ökad kostnad. Detta
beror helt på vilken produkt/tjänst upphandlingen gäller och vilken nivå av krav som ställs. Ett
ställningstagande till de ekonomiska konsekvenserna behöver därför tas i varje enskild upphandling.
Arbetet med fokusområdet bedöms ha många positiva ekonomiska effekter då nyinköp och avfallsmängder minskar. Dock medför arbetet kostnader i form av arbetstid. Kostnaderna för detta är svåra att beräkna men det finns idag många goda exempel från andra kommuner att hämta kunskap
ifrån vilka kan minska den egna arbetsinsatsen.
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Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Produktion av varor och tjänster är ett brett område och att övergå till förnybara råvaror och bränslen
och göra produktionen mer resurseffektiv bidrar till många av de globala målen. En övergång från
materiell konsumtion till tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet samtidigt som det skapar
möjligheter till västsvensk affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen.
Fokusområdet bidrar därmed till många av de globala målen.
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4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Det behöver byggas många nya bostäder framöver, i hela Västra Götalands län måste bostadsbyggandet öka med cirka 60 %. Samtidigt står många bostäder inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är viktigt att det finns lösningar för att möta dessa behov utan att riskera den ekologiska,
ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom att reducera klimatpåverkan från material och byggprocess samt prioritera energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler kan vi vara föregångare för
klimatsmarta lösningar. Att bygga i trä är också ett sätt att lagra kol. Ur hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostäder och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt god inomhusmiljö.
I jämförelse med industri och transport har uppvärmning och drift av bostäder och lokaler en hög
andel förnyelsebar energianvändning. Bostäder och lokaler står för ca en tredjedel av energianvändningen men endast ca 5 % av koldioxidutsläppen. Fokus i klimatarbetet behöver ligga på byggnation och renovering snarare än drift av fastigheter.
I Ale har vi i många år arbetat med energieffektivisering i våra fastigheter samt att utfasa fossila
bränslen. Utmaningen framåt är framför allt att bygga nytt med material och med tekniker som
sänker klimatpåverkan ytterligare. Det är också en utmaning att ytterligare förbättra våra fastigheters energiprestanda och att möta ett ökat kylbehov med energieffektiva lösningar.
Den stora andelen byggnader ägs av privatpersoner eller mindre företag. Dessa fastighetsägare kan
nås med information och råd av energi- och klimatrådgivningen. Energi- och klimatrådgivningen
fyller en viktig funktion för att höja kunskapen bland småhusägare och lokala företag.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Bostäder och lokaler i Ale ska ha en fossilfri energianvändning och ha en god
energieffektivitet utifrån byggnadernas ålder och typ. Klimatpåverkan från
byggskedet ska vara så låga som möjligt utifrån bästa möjliga teknik.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer presenteras exempel på hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan gå före genom att
• Bygga klimatsmarta lokaler sett till hela livscykeln
• Ha en effektiv lokalresurshantering
• Våga testa nya cirkulära lösningar vid ny- och ombyggnationer, både i byggprocess och inredning
Klimatplanering
Vid planering av nya områden är det viktigt att ge förutsättningar för ett hållbart byggande genom
att exempelvis skapa ytor och lokaler som kan vara multifunktionella och användas till många olika
saker.
Där det är möjligt kan kommunen också ställa krav på exploatörer att bygga klimatsmart.
Attraktiva samhällen
Kommunens energi- och klimatrådgivning har en viktig roll i att stödja och sprida kunskap om
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energianvändningen i invånarnas egna bostäder och lokaler.
Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser

En livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Det finns många fördelar med att göra en LCA för byggnader men det medför också kostnader.
För att göra en LCA krävs ett beräkningsverktyg och data. Tillgången till mjukvara och databas
kan antingen vara gratis eller förknippad med en viss kostnad, men huvudsakligen är det arbetstiden som kostar. Tidsåtgången är dock svår att uppskatta, eftersom många olika aspekter påverkar.
Klart är att den största tiden går åt till datainsamlingen.
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration
vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av
en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader
vid uppförande.
Boverket har på uppdrag av regeringen lämnat ett förslag till lag- och förordning om klimatdeklaration av byggnader. En klimatdeklaration innebär att man beräknar utsläpp av växthusgaser
från byggskedet för byggnaden som ska uppföras för att sedan deklarera detta som byggnadens
klimatpåverkan. Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på
byggarbetsplatsen och transporter. Den uppskattade kostnaden för att upprätta en klimatdeklaration för en byggnad varierar mellan 20 000-90 000 kr beroende på vilken byggnad det gäller. Om
kompetensen att göra deklarationen finns inom organisationen kan kostnaden bli lägre.
Det finns inte något gränsvärde för högsta tillåtna klimatpåverkan när reglerna föreslås införas den
1 januari 2022. Eventuellt kommer gränsvärden att införas längre fram. Boverket föreslår i sitt förslag till tidplan att gränsvärden införs 2027.
Kostnaderna för att införa klimatkrav i ett livscykelperspektiv är som sagt svåra att beräkna och
beror på vilken kravnivå man väljer att lägga sig på. I Göteborgs Stad byggs just nu förskolan Hoppet, en helt fossilfri förskola. Projektet är pågående och några ekonomiska resultat finns därmed
inte att tillgå ännu. Byggnationen kräver dock utredningar och expertkompetens utöver det vanliga
samt resurser för att kommunicera projektet. Produkter i små serier är oftast lite dyrare än de som
sedan länge har en bred marknad. Vissa material kommer säkert vara dyrare på grund av ett annat
innehåll eller tillverkningssätt. Andra material blir säkert billigare. En aspekt som de tittar på är att
minska mängden material och produkter. Det skulle i så fall ge både en klimatmässig och ekonomisk vinst. Projektet kommer troligtvis att få ta en omställningskostnad vilket är rimligt. En ram
för projektet är dock att det ska vara ekonomiskt rimligt på sikt så att det ska vara ett alternativ för
all byggnation i framtiden.

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Energieffektivisering är bra, med en lägre energianvändning får fastigheten lägre driftskostnader.
All energiproduktion har någon form av påverkan och även om den ser olika ut för olika energikäl-
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lor så bidrar energieffektivisering direkt till mål 7 Hållbar energi för alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna och 15 Ekosystem och biologisk mångfald, indirekt till flera till.
Vid val av klimatsmarta byggmaterial kan konflikter uppstå med mål 8 Anständiga arbetsvilkor
och ekonomisk tillväxt om material som produceras lokalt väljs bort till förmån för material som
produceras i andra länder. Det skulle dock också ge möjlighet för nya industrier att växa fram vilket
skulle främja mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
En viktig aspekt vid nybyggnationer är att man bygger för en varierad målgrupp. Att bo i sunda och
klimatsmarta hus ska inte bli en klassfråga, en sådan utveckling kan bidra till att motverka mål 10
Minskad ojämlikhet.
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Del 2 - Genomförande och
uppföljning
Genomförande och uppföljning
Ale kommuns övergripande mål i denna energi- och klimatstrategi sträcker sig till år 2030. Under
dessa år kommer genomförandearbetet behöva förnyas flera gånger för att anpassas till exempelvis
gällande verksamhetsplan och budget, teknikutveckling och lagkrav.
Alla nämnder ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan för arbetet inom den egna sektorn i
samband med ordinarie planering. Strategins mål och fokusområden ska integreras i sektorernas
basverksamhet och utvecklingsarbete genom att förändra metoder och arbetssätt för en minskad
klimatpåverkan. Det handlar om att integrerar klimatfrågan i allt arbete som pågår och att beslut
tas i linje med denna strategi.
För att nå de regionala, nationella och internationella målen krävs samverkan över alla gränser, både
inom kommunen och med andra samhällsaktörer. Målen är gränslösa och därför behöver även vi
ändra de strukturer som vi verkar inom och våga testa nya arbetssätt och kliva utanför våra invanda
mönster.
Sektor kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande uppföljningen. Varje nämnd följer upp sin
handlingsplan och rapporterar till sektor kommunstyrelsen. Uppföljningen ska vara kvantitativ där
möjligt och i övrigt kvalitativ. Sektor kommunstyrelsen sammanfattar nämndernas uppföljning
och rapporterar varje år i kommunens ordinarie redovisning av verksamhetsplan i årsredovisning
och delårsredovisning.
Avdelningen för Strategi och uppföljning stödjer sektorerna i dialog kring planering och uppföljning av handlingsplanerna.
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Del 3 - Nulägesbeskrivning
Energianvändning och växthusgasutläpp
Läget för energianvändningen och klimatutsläppen idag och de trender vi ser globalt, nationellt och
lokalt utgör förutsättningarna för vilka åtgärder vi behöver sätta in för att uppnå de mål som är satta
globalt, nationellt och lokalt. Som en del i att ta fram denna energi och klimatstrategi gjordes 2017
en energianvändningsinventering. Här presenteras delar ur den inventeringen och i nästa avsnitt
presenteras de mål kommunen har att förhålla sig till.

Energianvändning i världen

Energibehoven globalt fortsätter stadigt att öka. Tillförseln av energi har totalt sett ökat runt 40 %
sedan 1990. Världens energisystem är fortfarande helt beroende av fossila bränslen, 2014 stod kol,
torv, oljeskiffer, olja och gas för runt 80 % av den globala tillförseln av energi.
Global tillförsel av energi per energislag från och med 1990, TWh
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Diagram 1. Global tillförsel av energi per energislag (TWh), 1990-2014. Källa: Energiläget i siffror 2017, Energimyndigheten.

Globalt används runt 32 % av energin till industri, 30 % till transporter och 37 % till bostäder och
service med mera. Fördelningen mellan olika sektorer är i princip oförändrade sedan 1990. Energianvändningen är även ojämnt fördelad mellan länder och inom befolkningar.

Växthusgasutsläpp i världen

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka globalt. I den femte rapporten (AR5, 2014) från IPCC
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(intergovernmental panel on climate change) konstateras att den mänskliga påverkan på klimatet
är tydlig.
År 2015 överskreds årsmedelvärdet för halten koldioxid i atmosfären 400 miljondelar för första
gången sedan de globala mätningarna påbörjades. Halten av koldioxid har därmed ökat med 40 %
sedan förindustriell tid.
I januari 2019 rapporterar SMHI att De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt
som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Det går att konstatera att många av de senaste
20 åren har varit rekordår. De senaste fem åren har i snitt haft en medeltemperatur 1,1° högre än
den förindustriella medeltemperaturen.3

Energianvändning i Sverige

Det svenska energisystemet är delvis baserat på förnybara energikällor som vatten, vind och biobränsle
inom Sveriges gränser. En stor del av energitillförseln sker dock genom import som kärnbränsle för
elproduktion i kärnkraftsreaktorer samt fossila bränslen som olja och naturgas till transportsystemet.
Den svenska elproduktionen baseras till stor del på vattenkraft och kärnkraft, men utbyggnaden av
vindkraft har ökat stadigt och även användning av biobränsle för el- och värmeproduktion.
Industrisektorn inom Sverige använder främst biobränsle och el, men även kol och olja. Energianvändningen inom transporter domineras av oljeprodukter i form av bensin och diesel, men även
biobränsle. Bostäder och service använder främst fjärrvärme och el.

Växthusgasutsläpp inom Sverige

Årliga beräkningar för att följa upp Sveriges klimatpåverkan görs på tre olika sätt av Naturvårdsverket. Ett sätt för att följa upp klimatmålen, och två kompletterande sätt för att belysa olika aspekter
av vår klimatpåverkan.
Naturvårdsverkets definitioner
Territoriella utsläpp omfattar utsläpp som sker inom Sveriges geografiska gränser och används för
att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt.
Produktionsbaserade utsläpp omfattar utsläpp från svenska företag och personer som skett både utanför och innanför Sveriges gränser.
Konsumtionsbaserade utsläpp omfattar de utsläpp som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder.
De territoriella utsläppen har minskat med 26 % mellan 1990 och 2016 och ligger i linje med genomsnittet för EU som helhet. Den långsiktiga utsläppsminskningen har framförallt skett sedan
år 2003 och kan delvis förklaras av genomförda åtgärder (till exempel övergång till förnybar energi
och energieffektivisering) och delvis av avstannad tillväxt inom industrin.4
De konsumtionsbaserade utsläppen har varit relativt stabila i Sverige, med undantag för konjunktursvängningar. Utsläppen motsvarar cirka 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år, att jämföra
3

SMHI, nyhet från 11 januari 2019 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/

4

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/
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med de territoriella utsläppen i Sverige som är ca 5 ton koldioxid per person.

Utsläpp av växthusgaser 1990–2016, tusen ton koldioxidekvivalenter
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Diagram 2. Utsläpp av växthusgaser enligt tre olika beräkningsmetoder; territoriella, produktionsbaserade och konsumtionsbaserade utsläpp 1990-2016. Källa: Naturvårdsverket.

Energianvändning i Ale kommun

Energianvändningen i Ale följer till stor del samma mönster som på den nationella nivån där industri, transporter och hushåll står för majoriteten av energianvändningen. Hushållens och transporternas energianvändning har varit relativt oförändrade trots effektiviseringar per hushåll och
fordon. Detta beror på att antalet bostäder och fordon har ökat i samma takt som energianvändningen har effektiviserats.

Energianvändning (%) efter användningsområde
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Diagram 3. Energianvändningen i Ale och Sverige efter användningsområde år 2015, Ales energianvändning är mer industridominerande än i Sverige i snitt. Källa: SCB och Göteborgs Energi.

– Sidan 20 –

– Energi- och klimatstrategi 2030 –

Energianvändning (MWh) efter bränsle
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Diagram 4 till vänster. Energianvändningen i Ale efter bränsle år 2016. Källa: SCB, Göteborgs Energi och Miljörapport för Akzo Nobel 2017.

I diagram 3 jämförs energianvändare i Ale mot Sverige och det syns att industrin använder hälften
all energi i Ale, jämfört i riket i stort där industrin står för cirka en tredjedel.
Diagram 4 visar energianvändningen efter bränsletyp i Ale kommun år 2016. De flytande, icke-förnybara bränslena, främst bensin och diesel, står för 20 %. Medan gasen (32 %) förser kemiindustrin
Nouryon (tidigare Akzo Nobel) i Bohus med naturgas för produktion av vätgas. I Bohus finns en
naturgasledning från Stenungsund, via Kungälv, sedan 2005. I Ale är andelen fossila bränslen runt
50 % av den totala energianvändningen inom Ale kommun, de som benämns naturgas och Flytande
(icke förnybara) i diagram 4. Därtill har el och fjärrvärme till viss del fossilt ursprung.

Energitillförsel och energisäkerhet i Ale
Det finns ingen större energiproduktion i Ale. En mindre del av fjärrvärmen som används är också
producerad i Ale kommun. Man kan också anta att ett visst uttag av ved ur skogen för uppvärmning görs. Detta uppskattas vara i storleksordning en hundradel av all energi som används i Ale.
En tredjedel av energianvändningen är el och är beroende av fungerade eldistribution till kommunen. Ungefär hälften kommer från olika fossila källor och kommer till Ale via gasledning eller de
olika bensin/dieselleverantörerna som har tankstationer i kommunen och deras distributionssystem. Fjärrvärmen som står för en tiondel av energianvändningen produceras i huvudsak i Göteborg,
i Göteborgs Energis olika anläggningar, bland annat spillvärme från Sävenäs sopförbränning.
Det kan konstateras att kommunen inte har direkt rådighet över energitillförseln i kommunen
utan är beroende av flertalet olika aktörer. Vid elbrist finns Styrel (styrning av el till prioriterade
användare), Svenska Kraftnät kan beordra att delar av elnätet kopplas bort. Ale kommun och Ale
El Ekonomisk förening är med i den planeringsprocess som Styrel innebär. Risk och sårbarhet vid
problem med energitillförseln i kommunen behandlas djupare i Risk- och sårbarhetsanalys Ale
kommun 2019–2022.
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Växthusgasutsläpp i Ale kommun

Utsläppen av växthusgaser har ökat sedan 1990. Utsläppen i Ale kommun är starkt kopplade till
industrin och transporter, som tillsammans står för runt 80 % av utsläppen av växthusgaser. Utsläppen från transporter påverkas av trafiken på E45 som är en genomfartsled med många andra
trafikanter än Alebor. De konsumtionsbaserade utsläppen sammanställs inte på kommunnivå och
det är rimligt att anta att medel-Ale-bon har ungefär samma konsumtionsmönster som medelsvensken med omkring 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

Koldioxidbudget

Diagram 5 visar koldioxidutsläppen från det geografiska området Ale kommun samt hur mycket
mer koldioxid som det finns utrymme att släppa ut för att hålla sig under 2-gradersmålet från Parisavtalet.

Koldioxidbudget Ale kommun
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Diagram 5. Territoriella utsläpp för Ale kommun samt koldioxidbudget – det vill säga hur mycket mer koldioxid som det finns
utrymme att släppa ut för att hålla sig under 2-gradersmålet från Parisavtalet. Källor: RUS emissionsdatabas, 2020-06-18 samt
Koldioxidbudget 2020–2040 Västra Götalandsregion, 2019-05-31, Uppsala Universitet, Kevin Anderson, Jesse Schrage, Isak Stoddard, Aaron Tuckey & Martin Wetterstedt.
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Globala, nationella och regionala mål
FN: Agenda 2030 och Parisavtalet

Agenda 2030 med de 17 globala målen visar riktningen mot det hållbara samhället. För energi- och
klimatområdet finns mål 7 Hållbar energi för alla och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
Självklart är de övriga 15 målen också bidragande och får inte motverkas på vägen till det klimatneutrala och energieffektiva samhället.
Parallellt med Agenda 2030 har världens länder genom Parisavtalet beslutat att vi inte ska höja
temperaturen mer en 2 ° helst inte mer än 1,5 °. IPCC, Intergovermental Panel on Climate Change,
som sammanställer all forskning i världen om klimatet släppte hösten 2018 en rapport som utreder
effekterna och möjligheterna för 1,5 ° och 2 °-målet.

Diagram 6. Grafer från IPCC:s senaste rapport. Källa: IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC
Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and
efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T.
Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.

I diagram 6 illustrerar utsläppen globalt. Till vänster är den ackumulerade koldioxidhalten i atmosfären fram till idag och om de planar ut till 2055 (grått) respektive 2040 (blått). Till höger
utsläppen per år fram till idag och vilka utsläppsminskningar som behöver göras för att nå de nivåer
som visas i diagrammet till vänster. Blått innebär att vi med största sannolikhet landar under 1,5 °
uppvärmning och grått under 2 ° uppvärmning.
1,5 °-målet är svårt att nå. Konsekvenserna är högre vid 2 graders temperaturstigning än 1,5 grader
men konsekvenserna är också högre vid 3 ° än vid 2,5 °, därför också gör alla insatser skillnad.
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Nationellt mål

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 2017 antog riksdagen ett
klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett
klimatpolitiskt råd.
Sveriges regering har beslutat att Sverige ska bli det första välfärdsland utan nettoutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.
I Sverige har vi också 16 nationella miljökvalitetsmål, där nummer ett är begränsad klimatpåverkan.

Regionala mål: Klimat 2030
Ale kommun har skrivit på det regionala initiativet Klimat 2030. Klimat 2030 är mål om att den
västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 % till år 2030 från 1990-års nivå. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskars konsumtion, oavsett var i världen de sker minska med 30 %
jämfört med 2010.
I Klimat 2030 arbetar man utifrån fyra fokusområden och fyra arbetssätt och denna energi- och
klimatstrategi är upplagd på samma sätt. De fyra fokusområdena är:
•

Hållbara transporter

•

Klimatsmart och hälsosam mat

•

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

•

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

De fyra arbetssätten är att:
•

Vi ska vara föregångare, det vill säga kommuner och andra organisationer som skrivit på ska
göra mer än andra för att visa vägen.

•

Vi ska planera våra samhällen klimatsmart

•

Vi ska skapa attraktiva samhällen, att underlätta en klimatsmart livsstil

•

Vi ska hitta innovationer och nya angreppssätt
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KF § 38

Dnr KS-SOU.2020.504

Revidering av energi- och klimatstrategi

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till sektor
kommunstyrelsen med uppdraget att förändringar markeras med
färgmarkeringar i texten så det tydligt framgår vilka förändringar som föreslås i
det nya förslaget.
Sammanfattning
Ärendet är en revidering av Ale kommuns energi- och klimatstrategi som
antogs av kommunfullmäktige i december 2019. Syftet med revideringen är att
göra strategin mer teknikneutral och beskriva ekonomiska konsekvenser för de
fyra fokusområdena. Revideringen har genererat fler förändringar för att göra
den till ett genomgående övergripande strategiskt styrdokument. De
övergripande målen, fokusområdena och inriktningarna är oförändrade. I
genomförandet har ansvar lagts på varje nämnd att ta fram en handlingsplan
där verksamheterna själva får avgöra hur de bäst bidrar till att minska
klimatutsläppen. Förvaltningen bedömer att detta inte innebär en förändring för
resultatet med avseende på minskade utsläpp, utan att verksamheterna själva
har bäst kunskap om hur verksamheten kan förändra arbetssätt och med vilka
åtgärder som ger mest klimatnytta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-13
Energi- och klimatstrategi 2030 revidering
Energi- och klimatstrategi 2030 antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16
Kommunstyrelsens beslut § 14 2021-01-12
Yrkande
Monica Samuelsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till sektor
kommunstyrelsen med uppdraget att förändringar markeras med
färgmarkeringar i texten så det tydligt framgår vilka förändringar som föreslås i
det nya förslaget.
Beslutsgång

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med Monica Samuelssons (S) yrkande och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för bifall till att ärendet återremitteras i enlighet med Monica
Samuelssons (S) yrkande.
Med 32-ja röster mot 17-nej röster beslutar kommunfullmäktige, genom
Kommunallagens regler för minoritetsåterremiss, att återremittera ärendet.
Ledamot/
tjänstgörande
ersättare
Mikael Berglund (M)

Ja

Jan Skog (M)

X

Oliver Andersson (M)

X

Susanna Mouvitz (M)

X

Henrik Fogelklou (M)

X

Lars Kopp (M)

X

Lennarth Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Dan Björk (M)

X

Maj Holmström (M)

X

Erik Liljeberg (M)

X

Lennarth Dahl (C)

X

Åke Niklasson (C)

X

Jessika Loftbring (C)

X

Stefan Ekwing (L)

X

Justerandes sign.

Nej

Avstår

X

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Eva Lans Samuelsson
(L)

X

Sune Rydén (KD)

X

Claes-Anders
Bengtsson (KD)

X

Jenny Sandkvist (MP)

X

Sonny Landerberg
(MP)

X

Tyrone Hansson (FIA)

X

Brita Karlsson (FIA)

X

Reneé Palmnäs (FIA)

X

Paula Örn (S)

X

Hiba Sahtaogullari (S)

X

Monica Samuelsson
(S)

X

Jarl Karlsson (S)

X

Ann Lundgren (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Lena Orstadius (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Catharina Eliasson (S)

X

Johan Nordin (S)

X

Ingrid Inhammar (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Lisa Gustavsson (V)

X

Sven Engdahl (V)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Christer Pålsson (V)

X

Birgitta Andersson (V)

X

Robert Jansson (SD)

X

Rune Karlsson (SD)

X

Kennet Sandow (SD)

X

Ronny Alm (SD)

X

Marita Henriksson
(SD)

X

Alexis Tranmarker
(SD)

X

Pernilla Johansson
(SD)

X

Rainer Andreasson
(SD)

X

Sven Nicolaisen (SD)

X

Summa

32

17

Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
Vi tror inte att vi kan nå de högt uppsatta målen och ser inte hur Ale kommun
kan påverka varje enskild invånare för att nå målen.

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

För kännedom

Avdelningen för strategi och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 63

Dnr KS.2021.122

Ej verkställda fullmäktigebeslut under perioden 202001-01—2020-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till ny
trafikplan och hastighetsplan (dnr.2011.9) och organisatorisk flytt av
verksamheter mellan kommunstyrelsen, servicenämnden och
samhällsbyggnadsnämnden (dnr.2020.84) ska betraktas som verkställda.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
redovisningen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sektor
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en rutin för hantering och
rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29 § 9, beslutat att
kommunstyrelsen och kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska
redovisa beslutsuppdrag, ej verkställda beslut, som kommunfullmäktige lämnat
till nämnderna.
Sektor kommunstyrelsen har undersökt verkställigheten rörande beslut fattade
under perioden 2020-01-01--2020-12-31 och funnit att två av dem ej
verkställts. Det finns ytterligare sex ärenden varav två anses vara verkställda.
En övervägning bör göras kring hur relevant det är att alla äldre beslut på listan
forfarande ska verkställas. Vissa av ärendena är av karaktären att det kan ta år
innan 100% verkställighet uppnås och andra har fattats med ett tydligt
redovisningsdatum som inte ligger inom ramen för det år som följs upp.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Bilaga med förteckning över ej verkställda beslut 2021-02-23
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att sektor kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en rutin för hantering och rapportering av ej verkställda
fullmäktigebeslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.122
Datum: 2021-03-10
Kommunsekreterare Amra Muminhodzic
Kommunstyrelsen

Ej verkställda fullmäktigebeslut under perioden 2020-01-01—
2020-12-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till ny trafikplan och
hastighetsplan (dnr.2011.9) och organisatorisk flytt av verksamheter mellan
kommunstyrelsen, servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden (dnr.2020.84) ska
betraktas som verkställda.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29 § 9, beslutat att kommunstyrelsen och
kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska redovisa beslutsuppdrag, ej verkställda
beslut, som kommunfullmäktige lämnat till nämnderna.
Sektor kommunstyrelsen har undersökt verkställigheten rörande beslut fattade under perioden
2020-01-01--2020-12-31 och funnit att två av dem ej verkställts. Det finns ytterligare sex
ärenden varav två anses vara verkställda. En övervägning bör göras kring hur relevant det är
att alla äldre beslut på listan forfarande ska verkställas. Vissa av ärendena är av karaktären att
det kan ta år innan 100% verkställighet uppnås och andra har fattats med ett tydligt
redovisningsdatum som inte ligger inom ramen för det år som följs upp.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Bilaga med förteckning över ej verkställda beslut 2021-02-23
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Förvaltningsledningen
Ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29 § 9, beslutat att kommunstyrelsen och
kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska redovisa beslutsuppdrag, ej verkställda
beslut, som kommunfullmäktige lämnat till nämnderna.
Sektor kommunstyrelsen har undersökt verkställigheten rörande beslut fattade under perioden
2020-01-01--2020-12-31.
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
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutsparagraf'

Diarienummer

Ärende

Ej verkställda
fullmäktigebeslut

Ansvar för
verkställighet

Ärendets handläggning

2011-1128 § 156

KS0009/11

Förslag till ny trafikplan och
hastighetsplan

Ekonomisk redovisning av
medfinansiering av
åtgärder på vägföreningars
vägar

Samhällsbyggnadsnämnden

Den redovisning som
samhällsbyggnadsnämnden ålades 2011 är ej
längre relevant och kan därmed utgå från
uppföljningen över ej verkställda beslut.

2015-1026 § 158

KS.
2015.282

Utveckla Ale -Två
huvudorter i Ale kommun

Utarbeta förslag till
kommunhus i Nödinge.
Redovisa ekonomiska
konsekvenser inklusive
effekterna av att
kommunhuset i Alafors
avvecklas.

Kommunstyrelsen

Arbetet pågår.

2016-1010 § 179

KS.
2016.166

Svar på motion från Mikael
Berglund (M) om
medborgarbudget

Utredning om hur det går
att arbeta med
medborgarbudget och
kostnader för detta.

Kommunstyrelsen

Arbetet har påbörjats.

2018-1217 § 233

KS.
2018.50

Svar på motion från Erik
Liljeberg (M) om att visa
vardagshjältar
uppskattning genom en
prisceremoni

Införa utmärkelsen Ett gott
föredöme/Vuxen

Kommunstyrelsen/
kultur- och
fritidsnämnden

Inväntar svar.

2019-0617 § 105

KS.
2019.150

Lokalförsörjningsplan
2020-2029 Ale kommun

Uppdrag till SN –
omgående göra en
utredning och undersöka

Servicenämnden

Inväntar svar.

2(3)
alternativa lokaler för IFO.
2020-0406 § 83

KS.2020.13
8

Reglemente för
krisledningsnämnd

Reglementet för
krisledningsnämnden ska
ses över senast december
2020.

Kommunstyrelsen

Uppdraget är inte genomfört.
Svårt att se över reglementet då nämnden inte
använts.

2020-0907 § 142

KS.2020.22
4

Avtal med
pensionärsföreningar samt
taxa för
pensionärsföreningar

Slutföra förhandlingarna
med de
pensionärsföreningar som
omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
den 15 maj 2014 § 56, gav
sin sektor i uppdrag att
påbörja förhandling med i
syfte att arbeta fram nya
avtal. Samarbete ska ske
med kultur- och
fritidsnämnden.

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnd
en / KFN

Arbetet försenat pga pandemin. Återupptas
våren 2021.

Kommunstyrelsen

Att inom uppsiktsplikten
tillse att kommunen säger
upp de avtal som omfattas
av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
den 15 maj 2014, § 56.

2020-0907 § 147

KS.2020.84

Organisatorisk flytt av
verksamheter mellan
kommunstyrelsen,
servicenämnden och
samhällsbyggnadsnämnde
n

Uppdrag att arbeta
fram en process med
tillhörande styrdokument
för exploatering, ägande
och
försäljning av kommunägda
fastigheter under hösten
2020.

Hanteras i samband med ordinarie
dialog/uppsiktsmöten med omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden”
Kommunstyrelsen

Verkställdes den 25 januari 2021 då riktlinje
för köp och förvärv av mark antogs av
kommunfullmäktige.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 73

Dnr KS.2021.147

Utgångspunkter för hanteringen av covid-19
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen
under pågående pandemi ska följa lagar, regler samt rekommendationer från
beslutsfattande myndigheter på samma sätt som under ordinarie förhållanden.
Avvikelser från rekommendationer och allmänna råd ska beslutas av ansvarig
nämnd.
Sammanfattning
I ett år har pandemin haft samhället i sitt grepp och påvisat brister i samhällets
förmåga att hantera en kris som denna. Samtidigt har samhället visat att det
trots brist på planering funnits en god förmåga att ta sig an de svårigheter som
pandemin fört med sig. Sjukvården har klarat anstormningen, kommunen har
klarat sitt uppdrag och samverkan mellan det offentliga och näringslivet har
visat på vikten av gemensamma, kreativa, insatser i en situation som denna.
Pandemin har inneburit inskränkningar i människors frihet på ett sätt som har
krävt extraordinära begränsningar i grundlagsskyddade rättigheter såsom bland
annat mötesfriheten. Utifrån regeringsformens så kallade normgivningsmakt
finns möjligheter för regeringen samt statliga och kommunala myndigheter att
besluta om föreskrifter med stöd i lag. Det finns en hel uppsättning av i lag
beslutade föreskrifter och rekommendationer som anger hur såväl enskilda som
verksamheter ska agera i rådande situation. Därutöver finns det avvägningar
som behöver göras i den kommunala verksamheten och även där har
kommunens handlingslinje varit att agera i enlighet med de föreskrifter och
rekommendationer som finns.
Från det att pandemin inleddes har Ale kommuns handlingslinje varit att följa
de föreskrifter och rekommendationer som kommit från
Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och
därigenom stödja de nationella ansträngningarna för att mildra pandemins
konsekvenser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-14
Folkhälsomyndigetens föreskrifter och allmänna råd med anledning av covid19

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutet skickas till
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.147
Datum: 2021-03-14
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Utgångspunkter för hanteringen av covid-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen under pågående
pandemi ska följa lagar, regler samt rekommendationer från beslutsfattande myndigheter på
samma sätt som under ordinarie förhållanden. Avvikelser från rekommendationer och
allmänna råd ska beslutas av ansvarig nämnd.
Sammanfattning
I ett år har pandemin haft samhället i sitt grepp och påvisat brister i samhällets förmåga att
hantera en kris som denna. Samtidigt har samhället visat att det trots brist på planering funnits
en god förmåga att ta sig an de svårigheter som pandemin fört med sig. Sjukvården har klarat
anstormningen, kommunen har klarat sitt uppdrag och samverkan mellan det offentliga och
näringslivet har visat på vikten av gemensamma, kreativa, insatser i en situation som denna.
Pandemin har inneburit inskränkningar i människors frihet på ett sätt som har krävt
extraordinära begränsningar i grundlagsskyddade rättigheter såsom bland annat mötesfriheten.
Utifrån regeringsformens så kallade normgivningsmakt finns möjligheter för regeringen samt
statliga och kommunala myndigheter att besluta om föreskrifter med stöd i lag. Det finns en
hel uppsättning av i lag beslutade föreskrifter och rekommendationer som anger hur såväl
enskilda som verksamheter ska agera i rådande situation. Därutöver finns det avvägningar
som behöver göras i den kommunala verksamheten och även där har kommunens
handlingslinje varit att agera i enlighet med de föreskrifter och rekommendationer som finns.
Från det att pandemin inleddes har Ale kommuns handlingslinje varit att följa de föreskrifter
och rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen och därigenom stödja de nationella ansträngningarna för att mildra
pandemins konsekvenser.

Maria Reinholdsson

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Erik Bergman

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-14
Folkhälsomyndigetens föreskrifter och allmänna råd med anledning av covid-19
Beslutet skickas till:
För kännedom:

Samtliga nämnder
Ärendet
I mars 2020 blev det uppenbart att Sverige inte skulle kunna undgå den pandemi som vi nu
levt med under ett års tid. Pandemin har skapat stort mänskligt lidande och påvisat brister i
samhällets krisberedskap. Samtidigt har pandemin krävt att de offentliga institutionerna givit
sitt yttersta, vilket många av dem har visat en god förmåga att göra trots bristande
beredskapsplanering. Sjukvården har klarat anstormningen, omsorgen i vår kommun har stått
emot smittspridningen på ett bra sätt och samverkan med näringsliv och civilsamhälle har
visat på vikten av gemensamma insatser och kreativitet i svåra situationer.
Samtidigt är det så att gällande restriktioner innebär betydande ingrepp i människors frihet,
ingrepp som påverkar både den sociala samvaron men också förutsättningarna för arbete och
välstånd. Mötesfriheten är grundlagsskyddad, men kan enligt 2 kap. 24 § regeringsformen
begränsas för att motverka farsot, som är ett gammalt ord för epidemisk sjukdom.
Från det att pandemin inleddes har Ale kommuns handlingslinje varit att följa de föreskrifter
och rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen.
När det kommer till frågan om vaccinering så har Folkhälsomyndigheten utgivit
rekommendationer om prioriteringar i fyra faser. Huvudansvaret för vaccineringen åvilar
regionen medan kommunen vaccinerar de som enligt primärvårdsansvarsfördelningen finns
inom kommunal hälso- och sjukvård och ingår i prioriteringsordningen.
Ale kommun har som arbetsgivare att konkretisera föreskrifter, råd och rekommendationer till
rutiner och checklistor i syfte att möjliggöra likvärdig verksamhet samt ge stöd till chefer och
medarbetare i deras agerande som tjänsteleverantör och arbetsgivare. Detta gäller så väl
hantering av basala hygienrutiner, risk och konsekvensanalyser som användande av personlig
skyddsutrustning.
Hela kommunala verksamheten har påverkats och nedan redogörs i kort sammandrag
påverkan på de olika nämndernas verksamheter.
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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Kommunstyrelsen - Säkerhets- och näringslivsenheterna har under pandemin lagt betydande
arbetsinsatser på materialfrågorna och att stödja framförallt socialnämnden med
materialförsörjningen. Kommunstyrelsen har därutöver bistått i ordinarie styr- och
stödfunktioner.
Utbildningsnämnden - Distansutbildning och kraven på omställning av undervisningen har
varit skolans stora utmaning, en utmaning som har visat sig fungera bra utifrån
omständigheterna. Förskolorna och de lägre stadierna har bedrivit verksamheten på ett sätt
som liknar det normala.
Socialnämnden - Med stor framgång lyckades verksamheten förhindra spridningen av covid19. Verksamheten har bedrivits under bland annat besöksförbud och med större sjukfrånvaro
än normalt.
Samhällsbyggnadsnämnden - Utifrån det uppdrag nämnden har så har pandemins påverkan
varit ringa i sammanhanget.
Kultur- och fritidsnämnden - Den publika verksamheten har öppnats och stängts i omgångar
och det har varit svårt för nämnden att bedriva verksamheten utifrån restriktionerna.
Servicenämnden - Inom ramen för nämndens stödjande uppdrag har verksamheten fått
omprioriteras i vissa delar, bland annat för att stödja verksamheterna med transporttjänster
och i lokalfrågor.
Ekonomisk bedömning
Merkostnaderna för covid-19 har till stor del täckts av statsbidrag som kommunen kunnat
återsöka. Ekonomiskt så har såklart merkostnader genererats, men i och med begränsningarna
i verksamheterna så har också en del verksamhet inte kunnat genomföras.
Invånarperspektiv
Ur ett invånarperspektiv gäller det att upprätthålla den kommunala verksamheten i möjligaste
mån samtidigt som följsamheten mot föreskrifter och råd ska vara hög. Verksamheterna inom
bland annat kultur och fritid har under året öppnats och stängts utefter rådande läge, vilket
såklart skapat en del ryckighet men gjort att verksamheten har varit tillgänglig under den tid
som det har varit möjligt. Ale kommun har behövt väga risker med social distansering i form
av ensamhet och fysisk inaktivitet mot smittspridning av coronavirus.
Pandemin har också inneburit att kommunens roll som aktör i samhället utmanats där Ale
kommun behöver bidra även i det mellanrum som kan uppstå mellan myndigheter.

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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Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
I regeringsformens åttonde kapitel regleras den så kallade normgivningsmakten, alltså makten
att utfärda föreskrifter, lag av riksdagen och förordning av regeringen. Andra myndigheter
och kommuner kan efter särskilt bemyndigande också utfärda föreskrifter.
Folkhälsomyndigheten har med stöd i lag utfärdat föreskrifter och allmänna råd.
Föreskrifterna är bindande medan de allmänna råden ger rekommendationer om hur
föreskrifterna ska tillämpas. I bilaga finns Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om allas ansvar för att förhindra smitt av covid-19. I föreskrifterna anges två föreskrifter,
en om personligt ansvar och en om verksamheters ansvar vilka sedan kompletteras med mer
utförliga rekommendationer.
Länsstyrelsen, som är statens förlängda hand i länet, samordnar de statliga insatserna och
samverkar med Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen, i form av de regionala smittskyddsläkarna, kan ge
rekommendationer med stöd av smittskyddslagen. I smittskyddslagens 1 kap. 4 § framgår
följande:
Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer
långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.
Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.
När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.
Åtgärder som den enskilde motsätter sig får vidtas endast om inga andra möjligheter står till
buds
Det finns således en hel uppsättning av i lag beslutade föreskrifter och rekommendationer
som anger hur såväl enskilda som verksamheter ska agera i rådande situation. Därutöver finns
det avvägningar som behöver göras i den kommunala verksamheten och även där har
kommunens handlingslinje varit att agera i enlighet med de rekommendationer som finns.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Förevarande beslut handlar om att i de fall när eventuella avsteg från allmänna råd och
rekommendationer övervägs så ska dessa beslutas av respektive verksamhetsansvarig nämnd
och således prövas politiskt.
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SE-449 80 Alafors
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Utgångspunkten är att detta beslut inte ska kräva ytterligare beslut.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att det är av största vikt att samhällets offentliga institutioner agerar
likartat och följsamt mot såväl föreskrifter som rekommendationer. Det innebär att den linje
som Ale valt att hela tiden förhålla sig till är att följa den nationella linjen och med olika
former av åtgärder, praktiska som kommunikativa, stödja de nationella ansträngningarna för
att minska smittspridningen och mildra pandemins effekter på såväl lokalsamhället som för
enskilda.
Genom förevarande beslut föreslås att kommunfullmäktige uttalar att verksamheten, precis
som vanligt, ska följa lagar, regler samt rekommendationer från beslutsfattande myndigheter
på samma sätt som under ordinarie förhållanden. Avvikelser från rekommendationer och
allmänna råd ska beslutas av ansvarig nämnd.
Ett sådant beslut innebär ett befästande av den handlingslinje som kommunen tillämpat från
pandemins start.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS
2020:12)
Detta är en konsoliderad föreskrift som tagits fram i informationssyfte. Kontrollera
därför alltid texten mot den tryckta versionen. PDF:er av de tryckta föreskrifterna
finns på vår webbplats. Ändringar har förts in till och med HSLF-FS 2021:21.
Personligt ansvar
1 § Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot
spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och
hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket
är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. (HSLF-FS 2020:80).

Allmänna råd till 1 § (HSLF-FS 2020:80).
Grundläggande försiktighetsåtgärder
För att undvika spridning av covid-19 bör du
1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och

3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
Begränsa nya nära kontakter
Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du
normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och
närstående utanför hushållet.
Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni
1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre
tid, och
2. med fördel umgås utomhus.
Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter
och när du är inomhus.
Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik,
om det är trängsel där. Du bör om möjligt göra inköp ensam och inte vistas i till
exempel butiker under längre tid än nödvändigt.
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Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
När det är möjligt bör du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta
hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika
trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i
fikarum och i omklädningsrum.
Res på ett sätt som minimerar risken för smitta (HSLF-FS 2021:13)
Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i
första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel
där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
Vid längre resor kan det innebära att du
1. undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
2. säkerställer att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem på ett sätt
som minimerar risken för smittspridning om du utvecklar symtom på covid-19.
Vid resor till andra länder bör du iaktta särskild försiktighet samt hålla dig
informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa i Sverige.
Munskydd i kollektivtrafiken för personer födda 2004 och tidigare (HSLF-FS
2020:92) .
Du bör helgfria vardagar kl. 7–9 och kl.16–18 använda munskydd när du reser med
sådan kollektivtrafik där platsbiljett inte erbjuds.
Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta
(HSLF-FS 2021:13)
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som
minimerar risken för smitta. Personer födda 2001 eller tidigare bör därför vid sådana
aktiviteter:
1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och

6. utföra aktiviteten i mindre grupper.
Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga
födda 2002 och senare.
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Alla verksamheters ansvar (HSLF-FS 2021:3).
2 § Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att
undvika spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i
riskgrupper.
Kompletterande bestämmelser för att begränsa spridning av covid-19 finns i
- lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526),
-

lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid
extraordinära händelser i fredstid,

-

förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid spridning av viss smitta,

-

förordningar som beslutats med stöd av lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,

-

förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol,

-

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om
tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19, och

-

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Allmänna råd till 2 § (HSLF-FS 2020:90).
Alla verksamheter
Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att
verksamheten
1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,
2. markerar avstånd på golvet,
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
4. erbjuder digitala alternativ,
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder
handdesinfektion,
6. bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen, och
7. anpassar öppettiderna.
Arbetsplatser
Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter
och allmänna råd.
Sådana åtgärder kan till exempel vara att
1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda
förutsättningar för det,
2. använda digitala alternativ eller skjuta upp tjänsteresor, konferenser och
liknande arrangemang,

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.
Besök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

Sida
4 (5)

3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i
fikarum och i omklädningsrum, samt
4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten
eller att använda handdesinfektion.
Utbildningar för vuxna
Kommunal vuxenutbildning, lärosäten och andra som erbjuder utbildningar för vuxna
bör, förutom vad som gäller för arbetsplatser, erbjuda distansundervisning när det är
möjligt och när verksamhetsansvarig bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas
eller studenternas behov.
Detta råd gäller inte för andra utbildningsformer än kommunal vuxenutbildning
som omfattas av skollagen (2010:800).
Kollektivtrafik och allmänna färdmedel
För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel
bör verksamheterna
1. se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken
för trängsel,
2. begränsa antalet passagerare per fordon, och

3. informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.
Föreningar m.m.
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller
genomföra dem digitalt, och
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.
Föreningar för idrott, kultur och fritid (HSLF-FS 2021:21)
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts-, kultureller fritidsaktiviteter

1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika
trängsel, och
3. avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra
tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.
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Allmänna råd till 1 kap. 7 och 8 §§ smittskyddslagen (2004:168) (HSLF-FS
2020:80).
Smittskyddsläkare kan föreslå att Folkhälsomyndigheten föreskriver om lokala
allmänna råd för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19.

Dessa föreskrifter gäller till och med den 30 juni 2021 eller tills något annat
beslutas.

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.
Besök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 74

Dnr KS.2021.149

Avgifter rörande serveringstillstånd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med
det avtal som tecknats mellan Ale kommun och Göteborgs stad fastställa avgift
för ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn av dessa till 0 kronor under
perioden 2021.
Sammanfattning
Ale kommun har sedan 2019 ett samverkansavtal med Göteborgs stad rörande
uppgifter som åligger kommunen utifrån alkohollagen (2010:1622) samt lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Enligt avtalet har
avtalskommunen att följa de nivåer för ansöknings- och tillståndsavgifter som
beslutas av Göteborgs stad.
Vid möte i kommunstyrelsen Göteborgs stad 2021-03-03 beslutades att taxa för
alkoholserveringstillsyn och ansökan om serveringstillstånd 2021 fastställs till
0 kronor. Syftet med beslutet är att stötta en näring som är påverkad av
effekterna av coronapandemin.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-16
Avtal om samverkan med Göteborgs stad
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Socialnämnden
För kännedom

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.149
Datum: 2021-03-16
Kommunchef Maria Reinholdsson
Kommunstyrelsen

Avgifter rörande serveringstillstånd
Ale kommun har sedan 2019 ett samverkansavtal med Göteborgs stad rörande uppgifter som
åligger kommunen utifrån alkohollagen (2010:1622) samt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Enligt avtalet har avtalskommunen att följa de nivåer för ansöknings- och
tillståndsavgifter som beslutas av Göteborgs stad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med det avtal som
tecknats mellan Ale kommun och Göteborgs stad fastställa avgift för ansökan om
serveringstillstånd samt tillsyn av dessa till 0 kronor under perioden 2021.
Sammanfattning
Ale kommun har sedan 2019 ett samverkansavtal med Göteborgs stad rörande uppgifter som
åligger kommunen utifrån alkohollagen(2010:1622) samt lag(2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Enligt avtalet har avtalskommunen att följa de nivåer för ansöknings- och
tillståndsavgifter som beslutas av Göteborgs stad.
Vid möte i kommunstyrelsen Göteborgs stad 2021-03-03 beslutads att taxa för
alkoholserveringstillsyn och ansökan om serveringstillstånd 2021 fastställs till 0 kronor.
Syftet med beslutet är att stötta en näring som är påverkad av effekterna av coronapandemin

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-16
Avtal om samverkan med Göteborgs stad
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Socialnämnden
För kännedom:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Ärendet
Ale kommun har sedan 2019 ett samverkansavtal med Göteborgs stad rörande uppgifter som
åligger kommuen utifrån alkohollagen(2010:1622) samt lag(2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Enligt avtalet har avtalskommunen att följa de nivåer för ansöknings- och
tillståndsavgifter som beslutas av Göteborgs stad.
Vid möte i kommunstyrelsen Göteborgs stad 2021-03-03 beslutads att taxa för
alkoholserveringstillsyn och ansökan om serveringstillstånd 2021 fastställs till 0 kronor.
Ekonomisk bedömning
Avtalet mellan Ale kommun och Göteborgs stad finaniseras genom att de avgifter som tas ut
för serveringstillstånd och tillsyn finansierar de kostnader som Göteborgs stad har för att
genomföra uppdraget. I samband med att ärendet hanteras i kommunfullmäktige i Göteborg
kommer frågan om kostnadstäckning för utförande nämnd, miljönämnden, hanteras.
Ale kommuns andel av kostnaderna som uppstår om Göteborgs stad begär ersättning för
utförda tjänster hamnar troligtvis på omkring 150 000 kronor.
Tillsynsavgiften har en fast del och en del som baseras på respetive serveringsställes
omsättning. Den fasta delen är 2700 kr per år. Den rörliga delen sträcker sig från 2100 kr- 15
kronor per år med ett genomsnitt på 9600kr. Ale kommun har i dagsläget 11
serveringstillstånd.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Enligt kommunallagen 2 kap 5 § har kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter. Avgifterna ska enligt 2 kapitlet 6 § samma lag följa självkostnadsprincipen. Taxor
och avgifter fastställs av kommunfullmäkige.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Enligt reglemente ansvarar Socialnämnden för att fullgöra kommunens uppgifter enligt
alkohollagen. Socialnämnden ansvarar för avtalet med Göteborgs stad.
Förvaltningens bedömning
Ale kommun har ett avtal för samverkan kring serveringstillstånd som innebär att att beslut
rörande taxor och avgifter förljer utföraren, det vill säga Göteborgs stad. I detta fall kan en
avgiftsförändring innebära kostnader för Ale kommun då tjänsterna som avses är
taxefinansierade.
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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2020.42
Datum: 2021-02-05
Systemförvaltare Annika Johansson
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4
2020
Förslag till beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens skyldighet.
Under kvartal 4 2020, 2020-10-01 till 2020-12-31, har fyra nya beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader.
Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har tre verkställts, tre har avslutats utan
verkställighet och sju beslut är fortsatt ej verkställda. Se statistikrapport med
rapporteringstillfälle 2021-02-01, för mer information.

Mattias Leufkens

Annika Johansson

Administrativ chef

Systemförvaltare
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 2020, 2021-02-05
Statistikrapport, 2021-02-05
Beslutet skickas till:
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Ale kommun
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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.
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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2020.42
Datum: 2021-02-05
Systemförvaltare Annika Johansson
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, kvartal 4 2020
Rapporteringstillfälle: 2021-02-01
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 4 2020 (från och
med 2020-10-01 till och med 2020-12-31).
För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 4, ska besluten vara tagna
inom perioden 2020-07-01 till och med 2020-09-30.
Antal ej verkställda
beslut

4

Varav antal som gäller insatser
till:

Kvinnor: 2
Män: 2

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader
Beslut
nr.

Beslutsdatum

Typ av bistånd

Verksamhet

Kommentar

1347175

2020-09-23

Bostad med särskild
service för vuxna,
LSS

Funktionshinder

2021-01-28 Saknar lämplig
ledig bostad i Ale kommun.

1345375

2020-08-21

Korttidsvistelse

Funktionshinder

2021-01-28 Verksamheten
saknar återkoppling från
vårdnadshavare angående
kallelse till möte. Ny kontakt
sker inom kort.

1344481

2020-07-29

Familjehem eller
boende för barn och
unga

Funktionshinder

2021-01-28 Beslutet har
verkställts så snart ledig
lämplig bostad fanns.

1341503

2020-06-09

Korttidsvistelse

Funktionshinder

2021-01-28 Anhöriga vill
avvakta med verkställighet
av insatsen med hänvisning
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till rådande Coronapandemi.

Tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt 9 § LSS som
rapporterats som ej verkställda och avslutade
Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

1336826 2020-03-24

Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder

Avslutat

Kommentar

2020-12-10

2020-08-18 Saknas
ledig lämplig
boendeplats. Den
enskilde bor på
korttidsvistelse inom
kommunen i väntan
på permanent
boendeplats.
2020-10-19 Den
enskilde kan
eventuellt tänka sig
bostad i Göteborg.
Nytt samtal om
extern plats
planeras.
2021-01-28 Den
enskilde har återtagit
sin ansökan,
meddelar 2020-1210 att hen inte längre
önskar plats på LSSboende.

1309757 2019-01-11

Kontaktperson
LSS

Funktionshinder

2020-11-04

2019-08-05
Verksamheten söker
lämplig
uppdragstagare, men
har svårt att
rekrytera nya
kontaktpersoner.
2019-10-17
Verksamheten söker
lämplig
uppdragstagare.
2020-01-15 Finns
tilltänkt
kontaktperson, ännu
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ej verkställt.
2020-04-22
Verksamheten har
utan framgång
försökt att nå den
enskilde vid flera
tillfällen för
erbjudande om
tilltänkt
kontaktperson.
2020-08-19
Koordinator har
försökt att nå den
enskilde med förslag
på kontaktperson
utan resultat. Har
även försökt att nå
anhöriga för att få
kontakt.
Verksamheten
fortsätter att söka
den enskilde.
2020-10-10
Verksamheten har
försökt att lämna
erbjudande till den
enskilde, men ej
lyckats nå
vederbörande.
2021-01-28 Den
enskilde har 202011-04 återtagit sin
ansökan.
1314031 2019-03-08

Kontaktperson
LSS

Funktionshinder

2020-10-31

2019-08-05
Verksamheten söker
lämplig
uppdragstagare, men
har svårt att
rekrytera nya
kontaktpersoner.
2019-10-17
Verkställigheten
söker lämplig
uppdragstagare.
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2020-01-15 Finns
tilltänkt
kontaktperson, ännu
ej verkställt.
2020-04-15
Erbjudande om
kontaktperson är
lämnat 2020-01-15,
den enskilde har
ännu inte
återkopplat.
Verksamheten har
vid flera tillfällen
sökt den enskilde
utan resultat.
2020-08-19
Koordinator har vid
flera tillfällen sökt
den enskilde utan att
få kontakt, för att få
svar på lämnat
förslag.
2020-10-19
Koordinator har vid
flera tillfällen sökt
den enskilde utan att
få kontakt, för att få
svar på lämnat
förslag.
2021-01-28 Den
enskilde har återtagit
ansökan 2020-10-31,
önskar inte längre
insatsen.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut, enligt
9 § LSS, som verkställts
Beslut
Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet
Verkställt Kommentar
nr.
1344481 2020-07-29

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Familjehem
Funktionshinder
eller boende för
barn och unga

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

2020-11-21

2021-01-28 Beslutet
har verkställts så
snart ledig lämplig
bostad fanns.

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

1330231 2019-12-16

Bostad med
särskild service
för vuxna, LSS

Funktionshinder

2020-12-01

2020-04-22 Finns i
nuläget ingen
lämplig ledig plats.
2020-08-18 Finns i
nuläget ingen
lämplig ledig plats i
Ale kommun. Den
enskilde har 202008-11 erbjudits köpt
placering utanför
kommunen, men har
valt att tacka nej, vill
avvakta placering
inom kommunen.
2020-10-19 Den
enskilde har blivit
erbjuden
boendeplats i
kommunen och
tackat ja. Planerad
inflytt i november
månad, väntar på
pågående renovering
av lägenheten.
2021-01-28 Den
enskilde har flyttat
in på erbjuden
boendeplats 202012-01

1312323 2019-02-22

Bostad med
Funktionshinder
särskilt stöd och
service för
vuxna, LSS

2020-11-01

2019-08-06 Den
enskilde har blivit
erbjuden boende
2019-04-01, väljer
att tacka nej.
2019-10-17 Saknas
ledig lämplig
boendeplats att
erbjuda den
enskilde.
2020-01-09 Saknas
lämplig ledig
boendeplats att
erbjuda.
2020-04-22 Saknas
lämplig ledig
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boendeplats att
erbjuda.
2020-08-18 Dialog
med god man vid
flera tillfällen. Den
enskilde vill inte att
Ale kommun söker
plats i annan
kommun, vill
avvakta lämplig
boendeplats i
kommunen.
2020-10-19 Den
enskilde erbjuds
plats på gruppbostad
och tackar ja.
Planerad inflyttning
2020-11-01
2021-01-28 Den
enskilde har flyttat
in på erbjuden
boendeplats 202011-01.

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.
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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.

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.

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.

1328252

2019-11-14
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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
E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

annan kommun, utan vill avvakta
lämplig bostad inom kommunen.
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.
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.

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
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erbjudandet då den enskilde inte
vill bo på den aktuella orten i Ale
kommun.
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PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

OAN § 33

Dnr OAN.2020.42

Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 4 2020
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens skyldighet.
Under kvartal 4 2020, 2020-10-01 till 2020-12-31, har fyra nya beslut
rapporterats in som ej verkställda inom tre månader.
Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har tre verkställts, tre har
avslutats utan verkställighet och sju beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-02-01, för mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsutelåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 2020,
2021-02-05
Statistikrapport Ej verkställda beslut LSS, kvartal 4 2020

Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2020.41
Datum: 2021-02-05
Systemförvaltare Annika Johansson
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453) SoL, kvartal 4 2020
Förslag till beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 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 omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens skyldighet.
Under kvartal 4, 2020-10-01 till och med 2020-12-31, har åtta nya beslut rapporterats in som
ej är verkställda inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har åtta beslut verkställts och tre
beslut har avslutats utan verkställighet. Tolv beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-02-01, för mer information.

Mattias Leufkens

Annika Johansson

Administrativ chef

Systemförvaltare
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453)
SoL, kvartal 4 2020, 2021-02-05
Statistikrapport, 2021-02-05
Beslutet skickas till:
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevision

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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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.
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STATISTIKRAPPORT
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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2020.41
Datum: 2021-02-05
Systemförvaltare Annika Johansson
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kvartal 4 2020
Rapporteringstillfälle: 2021-02-01
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 4 2020 (från och
med 2020-10-01 till och med 2020-12-31).
För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 4, ska besluten vara tagna
under perioden 2020-07-01 till och med 2020-09-30.
Antal ej verkställda beslut
Äldreomsorg

6

Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 5
Män: 1

Antal ej verkställda beslut
Funktionshinder (SoL)

1

Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 1

Antal ej verkställda beslut
Individ- och familjeomsorg

1

Varav antal som
gäller bistånd till:

Kvinnor: 0
Män: 1

Specificering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader
Beslut
nr.

Beslutsdatum

Typ av bistånd

Verksamhet

Kommentar

1344655 2020-07-31

Kontaktperson

Individ och
familjeomsorgen

2021-01-11 Den enskilde
och anhöriga har varit svåra
att nå och avbokat
inplanerade möten.
Verkställighet av beslutet har
därför blivit fördröjd.

1346496 2020-09-10

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-01-28 Den enskilde har
fått erbjudande om boende
2020-12-04. På grund av
Corona-smitta på boendet
har den enskilde valt att
ännu inte flytta in.
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1346783 2020-09-17

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-01-28 Finns ingen
lämplig ledig bostad att
erbjuda den enskilde.

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.

1347003 2020-09-21

Dagverksamhet

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.

1347705 2020-09-30

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-01-28 Finns ingen
lämplig ledig bostad att
erbjuda den enskilde.

1346507 2020-09-10

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-01-28 Den enskilde har
blivit erbjuden boende 202101-12, har tackat ja till
erbjudandet.

1347621 2020-09-29

Bostad med
särskild service

Funktionshinder
(SoL)

2021-01-28 Saknar lämplig
ledig boendeplats att
erbjuda. Den enskilde vistas
i väntan på ledig boendeplats
på en köpt plats på
korttidsboende i annan
kommun sedan 2020-11-09.

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

Avslutat

Kommentar

1341180

2020-06-24

2021-01-14

2020-10-22 Den
enskilde saknar
egenvårdsbeslut.
Enhetschef kallade
till SIP inför
verkställande, men
ansvarig läkare kom
inte till mötet. Nytt
möte inplanerad till
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2020-10-29.
2021-01-14 Beslutet
avslutas, då den
enskilde med familj
efter beslut från
Migrationsverket
måste lämna
Sverige.
1327951 2019-11-08

Särskilt boende

Äldreomsorg

2021-01-28

2020-04-14 Den
enskilde blev
erbjuden boende på
Klockarängen 202001-16 och tackade
nej 2020-01-24.
Flyttade 2020-01-16
till boende i
Göteborg, men vill
stå kvar i kö.
2020-04-15 Nytt
erbjudande till
Björkliden. Den
enskilde har ännu
inte svarat.
2020-07-07 Den
enskilde önskar bo
på specifikt boende i
kommunen.
2020-10-19 Inget
nytt erbjudande har
givits till den
enskilde.
2021-01-28 Den
enskilde har återtagit
ansökan.

1329568 2019-12-04

Särskilt boende

Äldreomsorg

2020-12-19

2020-04-14 Saknas
ledig bostad. Bor på
boende i Kungälv.
2020-07-07 Den
enskilde bor på
särskilt boende i
Kungälvs kommun
och har därmed sina
grundläggande
behov tillgodosedda.
Att förhindra
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smittspridning under
rådande Coronapandemi har därför
gjort att inget nytt
boende har erbjudits.
2020-10-19 Den
enskilde vill endast
bo på ett speciellt
boende i kommunen
och väljer att
avvakta tills plats
finns på det aktuella
boendet.
2021-01-28 Den
enskilde har avlidit
2020-12-19.

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL, som verkställts.
Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

1332172

2019-12-17

Kontaktfamilj

Verkställighet Kommentar

Individ och
Verkställt
familjeomsorgen 2020-11-05

2020-04-21 Lämplig
uppdragstagare
saknas. Ärendet
utreds ytterligare för
att säkerställa hur
behoven ser ut.
2020-07-07
Verksamheten har
inte funnit lämplig
uppdragstagare.
2020-10-12 Lämplig
uppdragstagare har
hittats. Avvaktar svar
från socialsekreterare
om tid för
uppstartsmöte med
klienten.
2021-01-28 Beslutet
verkställs 2020-1105, då den enskilde
träffar
kontaktfamiljen
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första gången.
1344655

2020-07-31

Kontaktperson

Individ och
Verkställt
familjeomsorgen 2021-01-11

2021-01-11 Den
enskilde och
anhöriga har varit
svåra att nå och
avbokat inplanerade
möten. Verkställighet
av beslutet har därför
blivit fördröjd.

1329247

2019-11-28

Avlösning i
hemmet

Funktionshinder Verkställt
(SoL)
2021-01-18

2020-04-22
Utförarenheten har
inte lyckats hitta
personal med
lämplig kompetens.
Den enskilde isolerar
sig på grund av
rådande pandemi och
önskar i dagsläget ta
emot någon avlösare.
2020-08-19 Saknas
beslut om Egenvård,
process gällande
detta är igång.
2020-10-19 SIP
möte inplanerat.
Vårdnadshavare har
valt att avvakta med
insatsen på grund av
rådande pandemi.
2021-01-18 Inväntat
egenvårdsbeslut,
insatsen verkställd
2021-01-18.

1341693

2020-06-11

Särskilt boende

Äldreomsorg

2020-10-19 Den
enskilde vill avvakta
med hänsyn till
rådande Corona
pandemi.
2021-01-28 Den
enskilde fick
erbjudande om
boende 2020-10-26
och flyttade in 202011-01.
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1338159

2020-04-17

Hemtjänst

Äldreomsorg

2020-10-19 Den
enskilde har valt att
avvakta, då anhörig
bott hos hen.
Beslutet planeras att
verkställas i slutet av
oktober 2020, när
anhörig inte längre
bor kvar hos den
enskilde.
2021-01-28 Den
enskilde har valt att
påbörja insatsen
2020-11-10.

1332985

2020-02-04

Dagverksamhet

Äldreomsorg

2020-09-23

2020-07-07 Sonen
har avböjt
deltagande i
dagverksamhet för
den enskilde på
grund av risk för
Corona-smitta. Ny
kontakt tas hösten
2020.
2020-10-19 Den
enskilde och
anhöriga har
gemensamt fattat
beslut att avvakta
verkställighet under
Corona-pandemin.
2021-01-28 Beslutet
har verkställts 202009-23.

1329203

2019-11-28

Särskilt boende

Äldreomsorg

2020-10-21

2020-04-14 Saknas
ledig bostad. Bor på
boende i Göteborg.
2020-07-07 Den
enskilde bor på
särskilt boende i
Göteborg och har
därmed sina
grundläggande
behov tillgodosedda.
Risken för
smittspridning av
Corona-virus är
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anledning till att inte
erbjuda plats under
rådande
omständigheter.
2020-10-19 Den
enskilde har fått
erbjudande 2020-0929 och tackar ja.
Planerad inflytt
2020-10-21.
2021-01-28 Den
enskilde har flyttat in
i erbjuden lägenhet
2020-10-21.
1330263

2019-12-17

Särskilt boende

Äldreomsorg

2020-10-22

2020-04-14 Saknas
ledig bostad. Bor på
boende i Göteborg.
2020-07-07 Den
enskilde bor på
särskilt boende i
Göteborgs kommun
och har därmed sina
grundläggande
behov tillgodosedda.
Risken för
smittspridning i
samband med
Coronapandemin har
gjort att inget boende
har erbjudits. Den
enskilde kommer att
erbjudas boende då
nya riktlinjer finns
utifrån smittorisk.
2020-10-19 Den
enskilde har fått
erbjudande om
särskilt boende, men
tackat nej 2020-0928 önskar endast bo
på ett specifikt
boende i kommunen.
2021-01-28 Den
enskilde har fått
erbjudande och
flyttat in i erbjudet

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

boende 2020-11-06.

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

1309675

Individ och
familjeomsorgen

2019-07-19 Resursbrist
verksamheten söker efter lämplig
kontaktfamilj.

2019-01-10

Kontaktfamilj
SoL

2019-10-14 Sökning efter lämplig
uppdragstagare pågår.
2020-01-21 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare.
2020-04-21 Finns ett förslag på
kontaktfamilj.
2020-08-19 Verksamheten
fortsätter söka lämplig
uppdragstagare.
2020-10-22 Lämplig
uppdragstagare har ej hittats.
2021-01-28 Finns förslag på
kontaktfamilj. Kontaktfamiljen
har godkänts men insatsen har
ännu inte verkställts.
1314042

2019-03-11

Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-07-17 Resursbrist
verksamheten söker lämplig
kontaktfamilj, genom
annonsering, samt även via
externa företag.
2019-10-17 Verksamheten söker
lämplig kontaktfamilj.
2020-01-31 Verksamheten söker
lämplig kontaktfamilj.
2020-04-21 Fanns ett förslag på
kontaktfamilj som drog sig ur.
Socialsekreterare på familjehuset
och familjerättsenheten behöver
utforska nätverket ytterligare.
2020-07-07 Saknas lämplig
uppdragstagare.
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2020-10-22 Verksamheten har
inte hittat lämplig uppdragstagare.
2021-01-28 Vårdnadshavare
uppger i december 2020 att det ej
finns behov av insatsen längre.
1314043

2019-03-11

Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2019-07-17 Resursbrist
verksamheten söker lämplig
kontaktfamilj, genom
annonsering, samt även via
externa företag.
2019-10-17 Verksamheten söker
lämplig kontaktfamilj.
2020-01-31 Verksamheten söker
lämplig kontaktfamilj.
2020-04-21 Fanns ett förslag på
kontaktfamilj som drog sig ur.
Socialsekreterare på familjehuset
och familjerättsenheten behöver
utforska nätverket ytterligare.
2020-07-07 Verksamheten har ej
funnit lämplig uppdragstagare.
2020-10-22 Ingen lämplig
uppdragstagare har hittats.
2021-01-28 Vårdnadshavare
uppger i december 2020 att det ej
finns behov av insatsen längre.

1320479

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 Lämplig
uppdragstagare ännu ej funnen.
2020-10-22 Verksamheten saknar
lämplig uppdragstagare. Sökning
pågår.
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2021-01-28 Under november
2020 utreds förslag på
kontaktfamilj. Föreslagen
kontaktfamilj avböjer uppdraget.
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.

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
uppdragstagare pågår.

1341174

2020-06-04

Särskilt boende

Äldreomsorg

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
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in på särskilt boende i Göterborgs
kommun.
1329208

2019-11-28

Särskilt boende

Äldreomsorg

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 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.

1333730

2020-01-22

Kontaktfamilj
SoL

Individ och
familjeomsorgen

2020-07-07 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare.
2020-10-22 Verksamheten söker
lämplig uppdragstagare.
2021-01-21 Möte bokat med den
enskilde och tilltänkt
kontaktfamilj.

1331962

2020-01-22

Särskilt boende

Äldreomsorg

2020-07-07 Den enskilde har
erbjudits plats på boende 202006-01, 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.

1331301

2020-01-09
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med besöksförbud, väljer att
själva ta hand om den enskilde i
väntan på ändrade smittorisker.
2020-10-19 Den enskilde och
anhörig väljer att avvakta med
flytt till särskilt boende med
hänvisning till rådande
Coronapandemi.
2021-01-28 Den enskilde har
tackat nej till erbjudande om
boende, den enskilde och anhörig
väljer att avvakta med flytt till
särskilt boende med hänvisning
till rådande Coronapandemi.
1292899

2018-03-08

Dagverksamhet

Funktionshinder
(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.
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PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

OAN § 32

Dnr OAN.2020.41

Ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2020
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 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 omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens skyldighet.
Under kvartal 4, 2020-10-01 till och med 2020-12-31, har åtta nya beslut
rapporterats in som ej är verkställda inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har åtta beslut
verkställts och tre beslut har avslutats utan verkställighet. Tolv beslut är fortsatt
ej verkställda. Se statistikrapport med rapporteringstillfälle 2021-02-01, för
mer information.
Beslutsunderlag
Tjänsutelåtande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(2001:453) SoL, kvartal 4 2020, 2021-02-05
Statistikrapport Ej verkställda beslut SoL, kvartal 4, 2020

Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunrevision

Justerandes sign.
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