KALLELSE
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Tid

Kl. 08:30-14:00

Plats

Via Teams

Ledamöter

Mikael Berglund (M), ordförande
Monica Samuelsson (S)
Ann Lundgren (S)
Christina Oskarsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Dan Björk (M)
Henrik Fogelklou (M)
Stefan Ekwing (L)
Sune Rydén (KD)
Sven Engdahl (V)
Renée Palmnäs (FiA)
Robert Jansson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)

Ersättare

Johnny Sundling (S)
Lena Orstadius (S)
Johan Nordin (S)
Maj Holmström (M)
Oliver Andersson (M)
Åke Niklasson (C)
Geo De Maré (MP)
Staffan Andersson (KD)
Birgitta Andersson (V)
Ronny Alm (SD)
Jörgen Sundén (SD)

Övriga

Maria Reinholdsson, kommunchef
Amra Muminhodzic, kommunsekreterare
Per Brohagen, näringslivschef
Daniela Ölmunger, avdelningschef strategi- och
uppföljning
Erik Bergman, kanslichef
Annika Friberg, utvecklingsledare
William Försth, säkerhets- och beredskapschef

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offlineläge.
Förhinder att närvara anmäls till: Amra Muminhodzic, tel 0303 70 32 60 eller
amra.muminhodzic@ale.se
Mikael Berglund
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Ärenden

Föredragande

Tid

A

Upprop

B

Justering

1

KS.2021.3 - Fastställande av
föredragningslista

2

KS.2021.8 - Näringslivschefen informerar

Näringslivschef Per Brohagen

08:35-08:55

3

KS-SOU.2020.504 - Information om ärendet Avdelningschef strategi- och
revidering av energi- och klimatstrategi
uppföljning Daniela Ölmunger

09:00-09:30

Utvecklingsledare Annika Friberg
4

KS.2020.410 - Information om Schrems II

5

KS-SÄK.2020.295 - Information om ärendet Beredskaps- och säkerhetschef
10:15-10:40
program för trygghet, säkerhet och
William Försth
krisberedskap i Ale kommun
Strategisk samordnare trygghet- och
missbruksprevention Dzemal
Sabovic

6

KS.2021.8 - Kommunchefen informerar

7

KS.2018.154 - Motion från Erik Liljeberg (M) "Låt det synas när man kommit till Ale"

8

KS.2019.351 - Motion om buss för
skolverksamhet - Johnny Sundling (S)

9

KS.2020.186 - Redovisning av uppdrag i
verksamhetsplanen 2019

10 KS.2019.305 - Drift av Pilgrimsleden genom
Ale

Kanslichef Erik Bergman

Kommunchef Maria Reinholdsson

09:45-10:10

10:45-10:55

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Ärenden

11 KS.2020.381 - Finansiering av gång- och
cykelbanor vid vägförenings väg samt
avslutande av redovisningsuppdrag för
samhällsbyggnadsnämnden

12 KS-SÄK.2020.295 - Program för trygghet,
säkerhet och krisberedskap i Ale kommun
13 KS-SOU.2020.504 - Revidering av energioch klimatstrategi
14 KS.2020.554 - Namnbyte för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och justering i
reglemente och allmän stadga
15 KS.2020.373 - Dokumenthanteringsplan för
e-post i kontaktcenter

16 KS.2020.345 - Svar till kommunrevisionen
angående granskningsrapport
utbetalningsrutiner
17 KS.2020.142 - Återtagande av ansökan till
Erasmus + KA 204
18 KS.2020.410 - Schrems II
19 KS.2021.4 - Anmälan av delegeringsbeslut
20 KS.2021.6 - Redovisning av underrättelser
och beslut

Föredragande

Tid

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2018.154
Datum: 2020-10-26
Kommunikationschef Kenth Åkerman
E-post: kenth.akerman@ale.se
Kommunstyrelsen

Motion från Erik Liljeberg (M)
"Låt det synas när man kommit till Ale"
Erik Liljeberg har inkommit med en motion innehållande tre förslag:
att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda en möjlig utformning av tydliga skyltar eller
motsvarande ”landmärken” vid infarten eller i förekommande fall infarterna till Ale kommun.
att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda vad kostnaden skulle bli att uppföra tydliga
skyltar eller motsvarande ”landmärken”.
att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda och skapa en plan för hur Ale kommun
långsiktigt kan arbeta med att exponera och ta tillvara den grafiska profilen i den offentliga
miljön.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Maria Reinholdsson

Kenth Åkerman

Kommunchef

Kommunikationschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-10-26
Motion från Erik Liljeberg (M), 2018-04-06
Bilagor

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Handläggare

För kännedom
Förvaltningsledning

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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Förvaltningens förslag till beslut
Att besluta i enlighet med motionens att-satser och ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda
frågeställningarna.
Sammanfattning
I motion 2018-04-18 har framförts att infarterna längs E45 till Ale kommun borde bli tydligare
och att Ale kommun mer långsiktigt ska arbeta med att exponera och ta tillvara den grafiska
profilen i den offentliga miljön.
För förbipasserande på E45 är Ale kommun tyvärr en ganska anonym transportsträcka. Det
finns genomresande som inte uppfattar när Ale börjar eller slutar eller att Ale är ett
kommunnamn och inte ett ortsnamn. Vi har en utarbetad grafisk profil med gröna, grå och blå
färger och ett kommunvapen. Det kan vi ta tillvara även i den offentliga miljön. Det finns andra
kommuner med tydliga välkomnande portaler, skyltningar eller motsvarande som är svåra att
missa när man kommer till kommunen.
När man lämnar E45 för att svänga av till någon av orterna i Ale så har flera av dem det
gemensamt att man möts av en cirkulationsplats. Kanske att det vore en lämplig plats att
“applicera” den grafiska profilen och förtydliga vilken kommun och ort man kommit till.
Bakgrund
I april 2018 inkom Erik Liljeberg (M) med en motion rörande skyltning och användandet av
kommunens grafiska profil.
Det har framkommit att frågan om skyltning varit aktuell ett flertal gånger, med början redan
från tiden när Ale kommun bildades 1974. Välkomstskyltar sattes upp i Surte och Alvhem
(2001). Man har även försökt att visa Ale kommunvapen i slänten, vid entren vid Bohus, som
tydligt skulle synas när man kom körandes över Jordfallsbron. Först med färgade blommor, som
senare fick bytas till stenar. Frågan om utsmyckning av rondeller vid infart till samhällena
utmed E45 har också varit uppe, men Trafikverket har då nekat med hänvisning till sina
riktlinjer (bilaga TDOK 2017-0537, Trafikverket Handledning, samt TDOK 2029-0207,
Trafikverket Riktlinjer). Statistik över antal fordon som passerar in i Ale, ÅDT
(årsmedeldygntrafik) finns för E45, samt infart från Kungälv över Jordfallsbron. Mätpunkterna
är söder om Surte, 24 990 fordon (2018), på Jordfallsbron, 24 880 fordon (2019) och norr om
Alvhem, 13 240 fordon (2019) (Bilaga Trafik på infarter Ale kommun). Summan fordon är i
båda riktningarna.
Vid tidigare samråd med Trafikverket respektive Västtrafik, har man av trafiksäkerhetsskäl inte
velat tillåta utsmyckningar vare sig direkt, intill E45 eller i sina rondeller/på stationerna. Alla
rondeller vid avfarter från E45 är Trafikverkets ansvar och domäner. Pendeltågstornen och
gångbron, som skulle kunna vara tänkbara expononeringsytor ägs av Västtrafik. Dessa lyder
också under Trafikverkets regelverk, samt Väglag (1971:948). (Se bilaga Väghållare infarter
utmed E45).
I sammanhanget bör tilläggas att Ale kommun har nio infarter som är allmän väg och driftas av
Trafikverket. (se bilaga Beskrivning av allmänna infarter till Ale). Kommunen har även sjöfart

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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på Älven. Idag finns endast de vanligen förekommande "Ale kommun" -skylten vid
kommungränsen. Vid genomgång upptäcktes att skyltar saknades eller var nedtagna vid infart
från Lerum, Alvhem och när man kommer från Nygård. Detta är nu anmält till Trafikverket.
Regelverket bakom Trafikverkets styrdokument finns lydelsen i Väglag §46:
”Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar
eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas
uppsatta utomhus."
Här kan vi dock även finna ett undantag i Väglagen, §46, tredje stycket:
"Bestämmelserna i första stycket gäller inte: för anslagstavlor för meddelanden som rör
kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller dylikt,"
Något som öppnar upp för att kunna ha informationstavlor utmed E45. Tolkningar om
möjligheten görs olika på olika platser.
Ale kommun har idag nyttjanderätt till ljusskylt vid Alebacken (till ca 20% av tiden), som inte
till fullo används.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Efter kontakt med leverantörer av vanligen förekommande ljustavlor vid motorväg (ca 20 kvm
stora) har vi fått kostnadsindikation på ca 35 000 kronor per kvadratmeter (baserat på
upphandling av en tavla, priset blir något lägre vid flera). Summan blir därmed ca 700 000:- för
en normalstor informationstavla, som då uppfyller de krav för information kring kommunala
angelägenheter som finns. Kostnader för framdragning och installation av el tillkommer, samt
en årlig driftskostnad under första tre åren (under garantitid) på ca 15 000 kronor. Därefter
övergår även service och underhåll i kommunens regi. Konsulten har varit delaktig i ca 125
tavlor med referenser som bl a Göteborg, Skövde, Hudiksvall, Tidaholm och Sandviken.
Barnperspektivet
Ej relevant.
Miljöperspektivet
Ej relevant.
Funktionshinderperspektivet
Ej relevant.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Kommunens varumärkesplattform, samt grafiska manual kring exempelvis identitet,
varumärke, bildtonalitet och typsnitt.
Ärendets kommunikationsbehov
Inga ytterligare i dagsläget.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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Förvaltningens bedömning och motivering
I motionen lägger motionären tre förslag
att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda en möjlig utformning av tydliga skyltar eller
motsvarande ”landmärken” vid infarten eller i förekommande fall infarterna till Ale kommun.
att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda vad kostnaden skulle bli att uppföra tydliga
skyltar eller motsvarande ”landmärken”.
att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda och skapa en plan för hur Ale kommun
långsiktigt kan arbeta med att exponera och ta tillvara den grafiska profilen i den offentliga
miljön..
Bedömning:
Förvaltningen gör bedömningen att motionens intention kan bidra till att stärka kommunens
varumärke och identitet. Hur detta skulle kunna genomföras behöver utredas djupare och
utifrån flera perspektiv där de ekonomiska konsekvenserna kan ställas mot den potentiella
nyttan.
De finns begränsade möjligheter att använda oss av vägområdet som direkt gränsar till E45
enligt utredning. Större möjligheter finns på övriga allmänna infarter. Samtidigt visar statistik
över fordonsflödet på att det är infarter och angränsningar från motorväg som sannolikt borde
prioriteras.
I detta underlag har den mest vanliga skyltningen, informationstavla/ljusskylt, utretts och
uppskattade kostnader tagits fram. När det gäller andra "landmärken" behöver en djupare
utredning göras för att en kostnadsberäkning ska kunna genomföras. När det gäller
utsmyckning och "att exponera och tillvarata den grafiska profilen" har flera förslag varit
aktuella genom åren, som till exempel förslag på ljuskonst på bergvägg vid Surte, skyltar och
screentryck på alla fem pendelstationsglasövergångar och precis som nämns av motionären har
inget kommit på plats, då det tidigare inte erhållits tillstånd och/eller funnits ekonomiska medel.
I nästa steg behövs utöver utformningsförslag och kostnadsinhämtning, även ansökningar om
bygglov, kontakter och avtal med markägare, sam inhämtande av tillstånd från Länsstyrelsen
(remissinstans Trafikverket) planeras och genomföras.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

6 april 2018

Motion från Erik Liljeberg (M)

Låt det synas när man kommit till Ale
För förbipasserande på E45 är Ale kommun tyvärr en ganska slätstruken transportsträcka. Det finns
på långa sträckor inte så mycket annat än älv och järnväg på ena sidan och hus bakom bullerskydd
på andra sidan att titta på. Många är det som inte heller vet när Ale börjar eller slutar eller att Ale är
ett kommunnamn och inte ett ortsnamn.
Vi ska vara stolta över vår kommun, vår historia och människorna som bor här. Vi har en väl
utarbetad grafisk profil med gröna, grå och blå färger och ett kommunvapen. Det borde vi ta tillvara
på även i den offentliga miljön. Som det ser ut i Ale nu dominerar den gråa färgen och det utan
koppling till den grafiska profilen.
I många andra kommuner finns tydliga välkomnande portaler, skyltningar eller motsvarande som
är svåra att missa när man kommer till kommunen. De fastnar i minnet. En del kommuner både i
Sverige och utomlands är till och med mer vågade än så. De använder sin grafiska profil på fler
platser. Genom ljussättning som överensstämmer med den grafiska profilen, genom färgläggning
av både strategiska och vardagliga detaljer i den miljö som både invånare och besökare vistas i.
I Gaborone i Botswana som motionären nyligen besökte var det svårt att inte lägga märke till
identiteten. Landets färger används på platser som vi i Sverige kanske inte är så vana vid. Det var t
ex på kantsten i gatan, parksoffor, staket och pelare till byggnader. Där tänker man utanför ramen
och det gör man antagligen inte för att den grafiska profilen bestämmer det utan för att man är
stolt över sitt land.
När man lämnar E45 för att svänga av till någon av orterna i Ale så har flera av dem det gemensamt
att man möts av en cirkulationsplats. Kanske att det vore en lämplig plats att “applicera” den
grafiska profilen och förtydliga vilken kommun och ort man kommit till.
Ett ärende med uppdrag att förtydliga Ales entréer var uppe på agendan för 5-6 år sedan. Av det
som då var en ganska het angelägenhet blev det ingenting. Det är nu hög tid att komma någon
vart.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att

uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda en möjlig utformning av tydliga skyltar eller
motsvarande ”landmärken” vid infarten eller i förekommande fall infarterna till Ale
kommun.

att

uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda vad kostnaden skulle bli att uppföra tydliga
skyltar eller motsvarande ”landmärken”.

att

uppdra åt sektor kommunstyrelsen att utreda och skapa en plan för hur Ale kommun
långsiktigt kan arbeta med att exponera och ta tillvara den grafiska profilen i den offentliga
miljön.

// Erik Liljeberg, e
 rik@ale.nu, 0704-811 744
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Fastställt av

Gäller från

Ersätter

Chef VO Planering

[Gäller från]

[Ersätter]

Skapat av

Konfidentialitetsnivå

Isaksson Elin, PLttö

Ej begränsad

Skyltar utmed det statliga allmänna vägnätet
Syfte
Denna riktlinje berör två olika huvudprocesser, dels ”Planera transportsystemet
långsiktigt” och dels ”Hantera vägars och järnvägars användning och avgränsning”. Det
innebär att det främst är rollerna samhällsplanerare, som jobbar mestadels i processen
”Planera transportsystemet långsiktigt”, och trafikingenjörerna, som jobbar mestadels i
”Hantera vägars och järnvägars användning och avgränsning”, som berörs av denna
riktlinje.
Riktlinjen ska förtydliga Trafikverkets inriktning för skyltar utmed det statliga allmänna
vägnätet. Den ska också säkerställa en enhetlig bedömning i hela landet. Riktlinjen
vänder sig till dem som handlägger sådana ärenden.

Omfattning
Riktlinjen redovisar Trafikverkets syn på ärenden som rör skyltar utmed det allmänna
statliga vägarna samt hur de ska bedömas och handläggas. Trafikverkets regioner ska
tillämpa riktlinjen på det allmänna statliga vägnätet.
I riktlinjen behandlas ärenden som Trafikverket får på remiss från andra
beslutsmyndigheter när det gäller tillstånd för skyltar utanför vägområdet. Det gäller
åtgärder som kan påverka trafiksäkerheten och/eller framkomligheten, och åtgärderna
ska därför bedömas på samma sätt som motsvande åtgärder inom vägområdet.

TMALL 0202 Riktlinje 3.0

Definitioner
Med skyltar menas i detta dokument en budskapsbärande anordning som inte är ett
vägmärke enlig vägmärkesförordningen 2007:90. Detta gäller all information (reklam),
propaganda eller liknande ändamål. Det kan vara informationsskyltar, vepor,
banderoller, pyloner, flaggor, gatupratare, valaffischer, skyltar till loppis, mäklarskyltar,
bredbandskyltar, reklam på lastbilsflak/personbilssläpvagnar och byggskyltar (även
Trafikverkets egna).

Ljusbärande reklam – en skylt som genom en skärm visar reklambudskap
Belyst skylt – fast statisk skylt som är belyst med lampor
Digital skylt – skylt som kan ändra budskap
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Bildväxlande reklam – en skärm som byter budskap, antingen genom att fysiskt vrida på
delar eller genom att på en skärm ändra bilder
Elektronisk bildväxlande skylt – digital skylt som byter budskap med olika intervaller
Ljusanordning – en anordning som sprider ljus för att belysa objekt ur ett estetiskt
perspektiv, till exempel konstverk, byggnader och broar.

Tillämpning
Oavsett vilken lagstiftning som tillämpas (väglagen, Plan och bygglagen (PBL) eller
Lagens om gaturenhållning och skyltning (LGS)) så är det denna riktlinje som gäller för
ärenden om skyltar.

Inom vägområdet
Skyltar ska inte förekomma inom vägområdet. Undantag kan göras på rastplatser,
informationsplatser och liknande. Skyltarna ska då vara utformade och placerade så, att
de bara kan läsas från ett stillastående fordon eller av dem som lämnat sitt fordon.
Inom vägområdet kan tillstånd lämnas för allmän information som kan ha betydelse för
trafikanterna. Det kan exempelvis vara bygginformationsskyltar (tidsbegränsade
tillstånd) som har knytning till trafikinfrastruktur eller är Trafikverkets och information
om vattenskyddsområde. Valaffischer kan också tillåtas i samband med allmänna val.
Med valaffischer menas alla typer av valpropaganda.

Utanför vägområdet
Elektroniska bildväxlande skyltar eller skyltar med rörliga bilder
Elektroniska, bildväxlande skyltar eller skyltar med rörliga bilder ska inte förekomma
utefter statliga allmänna vägar. Forskning visar att de innebär en alltför stor distraktion
för förarna, och Trafikverket tillämpar försiktighetsprincipen. Även
likabehandlingsprincipen är viktig eftersom det lätt kan bli subjektiva bedömningar. Med
en restriktiv hållning kan vi undvika svåra avvägningar.

TMALL 0202 Riktlinje 3.0

Skyltar med fast budskap (analoga eller elektroniska)
Skyltar med fast budskap kan påverka trafiksäkerheten, beroende på hur de utformas
och placeras. Komplexa trafikmiljöer ställer höga krav på förarna, och dessa miljöer ska
därför inte kompliceras ytterligare med sådan information som förarna inte behöver för
sin fortsatta färd.

Skyltarna får inte vara bländande mot fordonsförare.
Skyltarna ska kunna nås för service via en lokalväg om det är olämpligt att det sker via
den statliga allmänna vägen.
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Budskapet får inte innehålla symboler eller tecken som kan förväxlas med vägmärken
eller vägvisning.
Budskapet ska kunna uppfattas snabbt, och inga telefonnummer och webbadresser ska
förekomma.

Flera skyltar intill varandra och som var och en har fast budskap, kan tillsammans bilda
en bildserie som kan läsas i sekvens. Det kan medföra att det krävs så lång tid för att läsa
dem att den visuella distraktionen blir för stor. Om skyltarna står parallellt med vägen,
måste förarna dessutom vrida på huvudet. De förlorar då den visuella kontakten med
vägen. Sådana skyltområden bör undvikas och påtalas till beslutande myndighet redan
vid ansökan om en skylt. Även dubbelsidiga skyltar och skyltar som ger budskap på fel
sida vägen ska undvikas.

Skyltar med fast budskap behöver inte ha någon menlig inverkan på trafiksäkerheten. Ett
kort, enkelt och tydligt budskap i en enklare trafikmiljö kan tillåtas. Storleken på texten
ska vara anpassad till de trafikanter den riktar sig till.

Resultat och dokumentation
Handledning TDOK 2017:0357 Skyltar utmed det allmänna vägnätet (finns i
förvaltningsobjektets arbetsrum)

Relaterade dokument

TMALL 0202 Riktlinje 3.0

Handledning TDOK 2017:0357 Skyltar utmed det allmänna vägnätet (finns i
förvaltningsobjektets arbetsrum)
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TMALL 0202 Riktlinje 3.0

Versionslogg
Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

Version 1.0

2019-11-01

Första versionen

Elin Isaksson

2020-10-23

Nio allmänna vägar in till Ale (se karta)

Infarter till Ale kommun

1

1.

Surte

2.

Jordfallsbron

3.

Från Lerum (ingen skylt alls)

4.

Alvhem (ingen skylt alls)

5.

E45 från Trollhättan

6.

Från Nygård (finns ingen bild därifrån, finns inte heller någon skylt)

7.

Från Trollhättan mot Livered

8.

Vägen mot Prässebo

9.

Kvarnabovägen (finns inga skyltar)

2

Infart 1

Ale
kommun

Surte

9

3

4

1

2020-10-23

Infart 2
Infart 3

Jordfallsbron

5

Från Lerum (ingen skylt alls)

6

Infart 4
Alvhem (ingen skylt alls)

7

Infart 5
E45 från Trollhättan

8

2

2020-10-23

Infart 7
Från Trollhättan mot Livered

9

Infart 8
Vägen mot Prässebo

10

Exempel:
rondellutsmyckning

Infart 9
Kvarnabovägen (finns inga skyltar)

11

12

3

2020-10-23

Balanserad
befolkningstillväxt

Hållbart samhälle

Full och produktiv
sysselsättning

Ekonomi för
strategisk utveckling

Minskad klimatpåverkan
och hållbar konsumtion
Medskapande
samhälle

God utbildning
för alla

Ale Vision 2025 – Lätt att leva

13

4

HANDLEDNING

1 (16)

TDOK-nummer

Dokumentdatum

Version

TDOK 2017:0537

2019-08-28

1.0

Fastställt av

Gäller från

Ersätter

Chef VO Planering

[Gäller från]

[Ersätter]

Skapat av

Konfidentialitetsnivå

Per Johansson, PLttö

Ej begränsad

Skyltar utmed det statliga allmänna vägnätet
Innehåll
Inledning ....................................................................................................................... 2
Syfte .............................................................................................................................. 2
Omfattning .................................................................................................................... 3
Definitioner ................................................................................................................... 3
Ansvar ........................................................................................................................... 4
Författningar ................................................................................................................. 4
Trafikverkets ställningstagande...................................................................................... 5
Bedömningsgrunder ...................................................................................................... 5
Förberedelser inför beslut/yttrande............................................................................... 6
Inför yttrandet ........................................................................................................... 6
Platser och situationer där skyltar är olämpliga .......................................................... 7
Olämplig utformning av skyltar .................................................................................. 7
Lämplig placering och utformning av skyltar .............................................................. 8
Välkomstskylt ............................................................................................................ 8
Valaffischer ................................................................................................................ 8
Elektroniska bildväxlande skyltar eller skyltar med rörliga bilder ................................ 9
Skyltar med fast budskap ........................................................................................... 9
Remissvar ...................................................................................................................... 9
TMALL 0205 Handledning 4.0

Rubriker ..................................................................................................................... 9
Detaljplaner ............................................................................................................. 11
När beslutet har kommit .......................................................................................... 11
Överklagande .............................................................................................................. 11
Överklaga länsstyrelsens beslut ............................................................................... 11
Överklaga detaljplan ................................................................................................ 12
Överklaga bygglov .................................................................................................... 12
Överklaga Trafikverkets tillståndsbeslut ................................................................... 12

HANDLEDNING

2 (16)

TDOK-nummer

Version

TDOK 2017:0537

1.0

Otillåtna skyltar ........................................................................................................... 13
Otillåtna skyltar inom vägområdet ........................................................................... 13
Otillåtna skyltar utanför vägområdet ....................................................................... 13
Pilotprojekt i Region Syd ...................................................................................... 13
Utveckling av nytt arbetssätt ................................................................................ 13
Lagstöd för otillåtna skyltar.......................................................................................... 14
Utom detaljplanelagt område .................................................................................. 14
Inom detaljplanelagt område ................................................................................... 14
Vägledande domar ...................................................................................................... 14
Forskning ..................................................................................................................... 14
Hjälpmedel och referenser........................................................................................... 15
Versionslogg ................................................................................................................ 16

Inledning

TMALL 0205 Handledning 4.0

Trafikverkets uppdrag är att verkställa de transportpolitiska målen, vilket innefattar att
transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt. Varje skylt intill statlig väg bedöms individuellt, och det är
två aspekter som är särskilt intressanta ur trafiksäkerhetssynpunkt: platsen och skyltens
utformning. Trafikverket är restriktivt vid bedömningen av skyltar i trafikmiljön; endast
skyltar som inte riskerar trafiksäkerheten kan medges.
Trafikverket har sedan 1997 arbetat målmedvetet med Nollvisionen. Utgångspunkten är
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Många insatser har gjorts –
påverkansinsatser när tidigare Vägverket hade sektorsansvar och fysiska åtgärder som
har pågått länge och som fortfarande pågår. Arbetet med att vara proaktiva inom
trafiksäkerhet är en del av samhällsbyggarrollen, vilket har gett goda resultat. Det har
räddat många liv och minskat antalet svårt skadade. Nollvisionen har satt Sverige på
kartan som ett av världens mest trafiksäkra land.
Skyltar kan i vissa fall utgöra en trafiksäkerhetsrisk.

Syfte
Handledningen syftar till att förtydliga Trafikverkets hantering av ärenden om skyltar.
Den syftar också till att säkerställa en enhetlig bedömning i hela Trafikverket.
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Handledningen vänder sig främst till dem som:


beslutar om tillstånd enligt 43 § väglagen



yttrar sig om detaljplaner och bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL)



yttrar sig om skyltar utanför vägområdet som prövas av länsstyrelsen enligt 45
och 46 §§ väglagen, samt 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning (LGS).

Denna handledning berör två olika huvudprocesser, dels ”Planera transportsystemet
långsiktigt” och dels ”Hantera vägars och järnvägars användning och avgränsning”. Det
innebär att det främst är rollerna samhällsplanerare, som jobbar mestadels i processen
”Planera transportsystemet långsiktigt”, och trafikingenjörerna, som jobbar mestadels i
”Hantera vägars och järnvägars användning och avgränsning”, som berörs av denna
handledning.

Omfattning
Handledningen redovisar hur skyltar utmed det statliga allmänna vägnätet ska
handläggas och bedömas. Handledningen ska tillämpas av Trafikverket och dess
väghållningsmyndigheter på det allmänna statliga vägnätet.

Definitioner
Med skyltar menas i detta dokument en budskapsbärande anordning som inte är ett
vägmärke enlig vägmärkesförordningen 2007:90. Detta gäller all information (reklam),
propaganda eller liknande ändamål. Det kan vara informationsskyltar, vepor,
banderoller, pyloner, flaggor, gatupratare, valaffischer, skyltar till loppis, mäklarskyltar,
bredbandskyltar, reklam på lastbilsflak/personbilssläpvagnar och byggskyltar (även
Trafikverkets egna).
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Trafikverkets ansvar är att tillhandahålla den fysiska anläggningen (vägen) för
samhällets räkning. Det gör vi med stöd av väglagen.
Vägområdet till en statlig allmän väg består av den mark som behövs för vägbanan och
övriga väganordningar. Som väganordning räknas anordning som stadigvarande behövs
för vägens bestånd, drift eller brukande (2 och 3 §§ väglagen). Inom vägområdet råder
vägrätt. Detta medför att väghållaren har rätt att bestämma över markens eller
utrymmets användning så länge vägrätten gäller (30 § väglagen). Vägrätten upphör när
vägen dras in från allmänt underhåll (32 § väglagen). Vägområdet har ingen begränsning
ovan mark, men under mark varierar det från fall till fall.
Detaljplan är en kommunal plan som fastställs och gäller för ett visst område. Den
reglerar hur mark och vatten får användas. I detaljplanen bestäms också hur byggrätter
och byggnader till viss del ska utformas. För begränsade områden som inte omfattas av
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detaljplan kan en kommun anta områdesbestämmelser och exempelvis besluta att det
krävs bygglov för skyltar.

Ansvar
Trafikingenjör enligt rollbeskrivningarna TDOK 2014:0294 Trafikingenjör Myndighetsärenden, TDOK 2014:0295 Trafikingenjör - Utredning, TDOK 2014:0296
Trafikingenjör – Funktionellt stöd samt samhällsplanerare är de som i första hand
ansvarar för handledningen men alla som handlägger ärenden gällande skyltar ansvarar
för det som handledningen omfattar.

Författningar
För att vidta någon fysisk åtgärd inom vägområdet till allmän väg krävs
väghållningsmyndighetens tillstånd enligt 43 § väglagen (1971:948). Som väganordning
räknas förutom vägbanan även vägmärken, belysningsstolpar, vägdike, vägslänt, allmän
brygga, rastplats, P-plats och busshållplatsens väganordning samt andra anordningar
som behövs för trafikanternas vägledning och för vägen i övrigt.
Ansökningar om skyltar på ett avstånd upp till 50 meter utanför vägområdet prövas av
länsstyrelsen enligt 45 och 46 §§ väglagen. Länsstyrelsen ska i dessa fall sända ärendet på
remiss till Trafikverket. Efter 50-metersgränsen och fram till nästa detaljplanelagda
område gäller 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning (LGS). Där finns inget lagstöd för att Trafikverket ska remitteras.
Kommunen prövar ansökningar om skyltar enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL)
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. I PBL anges i 1 kap. 5 § punkt
1, att man vid ett bygglov ska ta hänsyn till om platsen är lämplig för aktuellt
byggnadsverk utifrån människors hälsa och säkerhet. När det gäller säkerhet kan man
här väga in trafiksäkerhet. Enligt 22 § naturvårdslagen (1964:822) har Naturvårdsverket
tillsyn av LGS.
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Trafikverket vill därför få möjlighet att yttra sig över alla skyltar som riktar sig till
trafikanter inom vårt väghållarskap, för att bedöma skyltarnas effekt på trafiksäkerheten.
Skälet är att vi ansvarar för trafiksäkerheten på statliga vägar och därmed är berörda
sakägare enligt PBL. Detta gäller alla skyltar, oavsett om de har stöd i detaljplan eller
inte.
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Illustration över när olika lagar ska tillämpas.

Illustrationen över vem som beslutar kan tolkas som om man inte behöver tillstånd om
avståndet är mer än 50 meter från väg. Länsstyrelsen ska besluta även i dessa fall enligt 6
§ LGS. Vi anser att vi är sakägare när skyltarna vänder sig till våra trafikanter, och vi bör
därmed remitteras oavsett avstånd från vägen. Det finns dock inget stöd för det i
nuvarande lagstiftning.

Trafikverkets ställningstagande
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Trafikverkets hållning är att vi är sakägare i alla de fall där skyltar riktar sig till
trafikanter på det statliga vägnätet. Länsstyrelser och kommuner bedömer och hanterar
både remissärenden och tillsynsärenden lite olika, men Trafikverket ska ha en enhetlig
hållning mot alla motparter, enligt riktlinje TDOK 2019:0207. Skyltar utmed det
allmänna vägnätet och denna handledning. Trafikverkets ställningstagande grundar sig
på forskning om trafiksäkerhet.

Bedömningsgrunder
Trafikverket ger som regel inte tillstånd för skyltar eller andra ljusanordningar inom
vägområdet. Vägområdet ska i möjligaste mån hållas fritt från föremål som ägs av andra,
och det gäller sådant som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till
olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande. All reklam som riktar sig till
trafikanterna på vägen, oavsett avstånd, är distraherande och därmed en
trafiksäkerhetsrisk.
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Trafikverket bedömer skyltar ur trafiksäkerhetssynpunkt, och två aspekter som är
särskilt intressanta är platsen och skyltens utformning. Vi bedömer också hur drift och
underhåll av vägen påverkas av skyltarna.
När det gäller platsen krävs en bedömning av om trafikmiljön är sådan att den i sig
kräver uppmärksamhet och inte bör störas av annat. De trafikanter som färdas på vägar
där Trafikverket är väghållare är också Trafikverkets kunder. Skyltar kan uppfattas vara
störande eller till och med farliga om de är utformade och placerade på olämplig plats.
Näringslivets och vägtrafikanternas intressen i denna fråga kan därmed stå emot
varandra. Trafikverkets hållning är att det allmänna intresset av trafiksäkerhet väger
tyngre än det enskilda intresset hos en fastighetsägare eller näringsidkare.
Skyltarnas distraherande effekt är oberoende av om den står inom eller utanför
vägområdet. Trafikverket råder med sitt beslutsmandat enligt 43 § väglagen enbart över
situationen inom vägområdet, men kan i yttranden i samband med bygglovs- eller
tillståndsansökningar för skyltar utanför vägområdet framföra skyltarnas negativa effekt
för trafiksäkerheten, som ett stöd för kommunernas och länsstyrelsernas beslut.
Skyltar sätts upp för att de ska synas och läsas av så många som möjligt. Syftet är att de
ska dra uppmärksamheten till sig. Intill en väg kan de därför konkurrera med den
uppmärksamhet som fordonsförarna måste ägna åt sin köruppgift och på så sätt
distrahera förarna. Komplexa trafikmiljöer ställer höga krav på förarna, och dessa
miljöer ska därför inte kompliceras ytterligare med sådan information som förarna inte
behöver för sin fortsatta färd. Rörliga, stora, ljusa och färggranna föremål i synfältets
periferi drar till sig människors uppmärksamhet. Det sker instinktivt och är en
grundläggande vital mänsklig egenskap.
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Människor har en förmåga att selektera, det vill säga att välja vad vi ska fokusera på. Alla
fordonsförare kan inte selektera lika bra, och det gäller främst yngre, oerfarna förare och
äldre förare. Problematiken skiljer sig något för de två grupperna. Trafikmiljön måste
därför utformas med hänsyn till deras förutsättningar för att vara säker för alla.
Enligt forskning är det för yngre förare de mer avancerade kognitiva processerna som
påverkas, vilka för många inte är färdigutvecklade förrän i 25-årsåldern. Det handlar om
beslutsfattande, planering och det vi kallar för det rationella tänkandet. Distraherande
effekter påverkar kombinationen av prioritering och selektering i trafikmiljön, och kan
tillsammans med bristande erfarenhet leda till problem att fatta rätt beslut och att med
tillräcklig framförhållning planera körningen. Därför kan distraherande skyltar påverka
yngre förare i högre grad än trafikanter i allmänhet. För äldre förare är det försämrade
grundläggande kognitiva förmågor som gör dem särskilt utsatta för distraktion. Det
handlar om nedsatt syn, hörsel och reaktionsförmåga. Äldre människor blir lättare
bländade av en ljusstark skylt.

Förberedelser inför beslut/yttrande
Inför yttrandet
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Läs igenom remissen. Se till så att alla uppgifter finns med, till exempel placering i
förhållande till vägen, skylttyp, storlek på skylten, bildväxlande, bländning, permanent
eller tidsbegränsad uppsättning.
Kör gärna den sträcka som påverkas av skylten. Notera hur vägmiljön ser ut. Finns det
något som distraherar utmed sträckan? Av- eller påfarter, vägvisning, hastighetsskyltar,
antal körfält, kurvor? Visualisera skylten.
Finns det något annat distraherande i trafikmiljön? Till exempel fler synliga skyltar runt
ett handelsområde (inte nödvändigtvis i direkt anslutning till vägen).
Ta reda på ÅDT och högsta tillåtna hastighet.
Sök i Stigfinnaren eller i STRADA för att se om det förekommit olyckor längs sträckan.

Platser och situationer där skyltar är olämpliga
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Följande platser och situationer är olämpliga för skyltar:


korsningar, trafikplatser, cirkulationsplatser



broar



strax före tunnlar



där vägen ändrar karaktär, till exempel påfarter, kurvor och platser där två
körfält övergår i ett



i anslutning till vägmärken enligt vägmärkesförordningen



områden med oskyddade trafikanter



höga trafikflöden



höga hastigheter i förhållande till trafikmiljön



när skylten skymmer sikten av övrig trafik eller väganordningar



när skylten kan blända förarna



flera skyltar intill varandra och som var och en har fast budskap, kan
tillsammans bilda en bildserie som kan läsas i sekvens.

Olämplig utformning av skyltar
Skyltar kan vara utformade på ett sätt som gör dem olämpliga:


Skyltar får inte ha en spektakulär utformning, om de kan förväxlas med
vägvisning till viktig samhällsfunktion eller vara allt för detaljerade och
informationsrika på annat som sätt kan få allvarliga konsekvenser.



Skyltar får inte vara utformade som vägvisning eller innehålla vägmärken och
symboler.
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Informationen får inte innehålla telefonnummer, webbadresser eller annat som
uppmuntrar till aktiviteter som inte är förenliga med god trafiksäkerhet.



Inga skyltar skall placeras på vänster sida i körriktningen. De enda undantagen
är enkla företagslogotyper vid exempelvis drivmedelsstationer och
snabbmatsställen.

Lämplig placering och utformning av skyltar
Skyltar kan accepteras under förutsättning att följande punkter uppfylls:


Skyltar och flaggstänger ska placeras på ett avstånd från beläggningskant som
motsvarar minst 1,5 gånger anordningens höjd.



Skyltar kan placeras på byggnadsfasader.



Utformningen ska vara enkel och kunna läsas och förstås på 1 sekund.



Tillfälliga skyltar som upplyser om pågående byggen kan medges något
generösare, under förutsättning att de inte placeras inom vägområdet eller
säkerhetszonen, eller att de på annat sätt innebär en direkt säkerhetsrisk.

Välkomstskylt
Skyltar som hälsar trafikanten välkommen till exempelvis en kommun är inte
reklamskyltar, enligt ett regeringsbeslut. Det gäller även ljusbärande budskap. Dessa
skyltar ska ändå behandlas som vilken skylt som helst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är
dock viktigt att benämna dessa som välkomstskyltar i remissvar.

TMALL 0205 Handledning 4.0

Valaffischer
Valaffischer kan tillåtas i samband med allmänna val. Med valaffischer menas alla typer
av valpropaganda. Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och ska
tas ned senast en vecka efter valdagen. De får inte sättas upp utmed motorvägar,
motortrafikleder, mötesfria landsvägar eller andra vägar eller gator med motsvarande
standard och inte heller på broar över sådana vägar eller gator. Valaffischer får inte
placeras i kurvor, korsningar, cirkulationsplatser, så att de skymmer vägmärken samt får
inte utformas så att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar. Storleken
på affischerna får inte överskrida 4 kvm. De bör placeras minst 75 meter från
vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler
och minst 5 meter från vägkanten.
Valaffischer inom detaljplanelagt område bör inte vara större än 3 x 1 meter. Dock får
storleken vara upp till 12 kvm om affischen placeras minst 10 meter från vägkanten.
Valaffischer uppsatta på permanenta reklampelare eller affischtavlor är undantagna från
dessa måttkrav. Valaffischer inom detaljplan bör placeras minst 15 meter från
gatukorsningar och cirkulationsplatser, minst 10 meter från vägmärken och
trafiksignaler och minst 1 m från kantsten eller beläggningskant.
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Elektroniska bildväxlande skyltar eller skyltar med rörliga bilder
Elektroniska bildväxlande skyltar eller skyltar med rörliga bilder ska inte förekomma
utefter statliga allmänna vägar. Forskning visar att de innebär en alltför stor distraktion
för förarna, och Trafikverket tillämpar försiktighetsprincipen. Vi kan även hänvisa avslag
till likabehandlingsprincipen för att undvika svåra avvägningar och subjektiva
bedömningar från fall till fall.

Skyltar med fast budskap
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Skyltar med fast budskap behöver inte ha någon menlig inverkan på trafiksäkerheten. Ett
kort och enkelt budskap i en enklare trafikmiljö kan tillåtas. I dessa fall bör vi tillstyrka,
med utgångspunkt från att följande punkter uppfylls:


Budskapet vara kort, enkelt och tydligt. Storleken på texten ska vara anpassat till
de trafikanter den riktar sig till. Budskapet ska kunna uppfattas på 1 sekund, och
telefonnummer och webbadresser ska inte förekomma.



Dubbelsidiga skyltar som riktar sig mot trafiken i båda riktningarna ska inte
förekomma.



Skylten ska placeras utanför vägområdet, på ett avstånd från beläggningskanten
som motsvarar minst 1,5 gånger anordningens höjd.



Skyltarna ska kunna nås för service via en lokalväg om det är olämpligt att det
sker via den statliga allmänna vägen.



Budskapet på informationsskylten får inte innehålla symboler eller tecken som
kan förväxlas med vägmärken eller vägvisning.



Reklamskyltar, där skyltens storlek i sig drar till sig uppmärksamhet, ska
undvikas.

Flera skyltar intill varandra och som var och en har fast budskap, kan tillsammans bilda
en bildserie som kan läsas i sekvens. Det kan medföra att det krävs så lång tid för att läsa
dem att den visuella distraktionen blir för stor. Om skyltarna dessutom står parallellt
med vägen, måste förarna dessutom vrid på huvudet. De förlorar då den visuella
kontakten med vägen. Sådana skyltområden bör undvikas och påtalas till beslutande
myndighet redan vid ansökan om en skylt.

Remissvar
Rubriker
Trafikverkets yttranden till länsstyrelser och kommuner i tillstånds- och
bygglovsärenden bör innehålla följande rubriker och texter:
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Yttrande: Beskriv kort Trafikverkets yttrande i frågan. Det ska gå att förstå yttrandet
utan tillgång till själva ansökan. Använd något av orden ”tillstyrker” (håller med),
”avstyrker” (håller inte med), ”har ingen erinran” (har inget att invända/inga
synpunkter) eller ”avstår från att yttra sig” (har ett skäl till att inte vilja säga någonting,
till exempel när våra intressen eller anläggningar inte berörs alls och avståndet är stort).
Ange om yttrandet är förenat med några villkor eller om några förutsättningar måste
vara uppfyllda.
Exempel:


Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Xxxxx, avstyrker ansökan.



Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Xxxxx, tillstyrker ansökan.



Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Xxxxx, tillstyrker ansökan under
förutsättning att nedanstående villkor beaktas.

Bakgrund: Beskriv bakgrunden till ärendet. Använd i möjligaste mån den sökandes ord
för att beskriva ärendet. Beskriv också bakgrunden till platsen, men försök att låta
redogörelsen vara så opartisk och faktabaserad som möjligt. Argumentera och motivera
bedömningen under nästa rubrik.

Skäl: Beskriv de skäl bedömningen baseras på, för att ge legitimitet till yttrandet.

Övriga upplysningar: Detta förekommer normalt inte i ett yttrande, utan hör mer till ett
myndighetsbeslut. Använd ändå denna rubrik om det finns någonting som kan vara bra
för den sökande eller remissinstansen att känna till, och som inte passar in under någon
av de andra rubrikerna.
Ett exempel är att du vill att beslutande instans skickar beslutet eller tillståndet till dig.
Skriv då så här:
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Trafikverket önskar ta del av XXXXX beslut. Vänligen sänd kopia på beslutet i
ärendet till trafikverket@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 20xx/xxxx.
Om ni föredrar vanlig post är adressen:
Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Föredragande: Ange berörda handläggare så här:
Handläggare i ärendet har varit trafikingenjör/samhällsplanerare Xxxxx Xxxxx. I den
slutgiltiga handläggningen har trafikingenjör/samhällsplanerare Xxxxx Xxxxx deltagit.
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Detaljplaner
I våra detaljplanyttranden där planområdet gränsar till statlig väg ska vi påtala att skyltar
som riktas mot vägen ska samrådas med väghållaren för att minska risken att detta
missas vid en senare bygglovsprövning.
Till exempel i detaljplaner för handels- eller verksamhetsområden är det vanligt med
önskemål om större skyltar och färdiga skyltprogram. Men om ett skyltområde ska
fastställas i plankartan är det viktigt att även utformningskrav framgår av
planbestämmelserna, som att skyltar inte får blinka, blända, vara bildväxlande och ha
rörliga bilder eller på annat sätt inverka menligt på trafiksäkerheten. Om detta inte
tydligt framgår är det bättre om skyltar inte ingår i detaljplanen alls, för att vi istället ska
få dem på remiss i bygglovsskedet.

När beslutet har kommit
Det är viktigt att det till beslutet finns handlingar som visar skyltens utformning, och att
dessa stämmer överens med remissen där vi har yttrat oss och att de eventuella villkor vi
ställt finns med.

Överklagande
När vi överklagar kan vi hänvisa till tidigare domar. Hänvisningarna bör sparas till
överklagningsskedet, och inte användas i yttranden.
Om vårt beslut om avslag överklagas och om länsstyrelsen bifaller överklagan ska vi
överklaga länsstyrelsens beslut.
Vi ska överklaga en annan myndighets beslut, om beslutet går emot vårt avslagsyttrande
och om anordningen påverkar trafiksäkerheten negativt.
Vägrätten gör att vi också är sakägare enligt PBL, och därmed kan överklaga såväl
detaljplaner som bygglov.
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Överklaga länsstyrelsens beslut
Beslut som har fattats av länsstyrelsen, oavsett om det är enligt väglagen eller LGS, kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Besluten kan överklagas av den sökanden om
beslutet har gått denne emot. Beslutet kan även överklagas av den som beslutet angår.
Trafikverket kan överklaga länsstyrelsens beslut om skylten står inom 50 meter från
vägområdet.
Trafikverket kan med stöd av 74 § väglagen överklaga beslut som länsstyrelsen fattat i
enlighet med väglagen. Sådana beslut överklagas hos förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs om förvaltningsrättens beslut ska överklagas till kammarrätten.
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Överklaga detaljplan
Beslut om detaljplan får endast överklagas av sakägare som före utgången av
granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.
Sakägare är de som till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra
rättigheter inom planområdet eller som är granne till området. Även formaliafel kan
överklagas. Överklagan görs till mark- och miljödomstolen, och deras beslut kan i sin tur
överklagas till mark- och miljööverdomstolen, men då krävs prövningstillstånd.

Överklaga bygglov
Vi ska överklaga bygglovsbeslut om vi anser att beslutet bedöms påverka
trafiksäkerheten, med stöd av 2 kap. 6 § och 2 kap. 9 § PBL (2010:900).
Vi ska också överklaga bygglovsbeslut om


vi inte har fått yttra oss



bygglovet inte stämmer överens med den remiss vi har fått yttra oss om



kommunen inte har beaktat de synpunkter vi framfört i yttrandet, förutsatt att
det inte borde ha medgetts bygglov.

Juridiska avdelningen bedömer om någon åtgärd ska vidtas. Bygglovsbeslut överklagas
till länsstyrelsen.

Överklaga Trafikverkets tillståndsbeslut
Väghållningsmyndighetens beslut enligt 43 § väglagen får överklagas till länsstyrelsen.
Överklagandet ska skickas till den myndighet som har fattat beslutet inom tre veckor från
den dag den sökande fick del av beslutet (43–44 §§ förvaltningslagen, 2017:900).
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Vid ett överklagande prövas om skrivelsen inkommit i rätt tid. Om den gjort det och
beslutet inte ändras, skickas alla handlingar till länsstyrelsen (45–46 §§
förvaltningslagen). Om överklagandet inkommit för sent ska det avvisas (det vill säga
inte behandlas). Vi fattar då ett beslut om att avvisa det. Även det beslutet kan
överklagas.
Om något nytt framkommer vid ett överklagande och föranleder en omprövning av
beslutet, ska nytt beslut fattas (38–39 §§ förvaltningslagen). Länsstyrelsen behöver då
inte informeras.
Länsstyrelsens beslut enligt 43 § väglagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Trafikverket (inte väghållningsmyndigheten) får överklaga länsstyrelsens beslut (76 §
väglagen).
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Otillåtna skyltar
Otillåtna skyltar inom vägområdet
Trafikverket måste kunna underhålla och sköta vägområdet, utan att föremål som ägs av
andra ska hindra eller försvåra arbetet. Om skyltar sätts upp inom vägområdet utan
tillstånd har Trafikverket rätt att ta bort dem. Trafikverket förvarar skylten i minst tre
månader så att ägaren kan hämta ut den. Om skylten bedöms ha ringa värde, kastas den.

Otillåtna skyltar utanför vägområdet
Naturvårdsverket har den centrala tillsynen för skyltar utanför vägområdet enligt LGS.
Kommunerna har tillsynsansvar enligt LGS och kan förelägga att otillåten reklam ska tas
bort, sätta ut viten och vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad.
Trafikverket har inget mandat att rensa bort otillåtna skyltar utanför vägområdet. Vi
anser dock att det är viktigt att dessa skyltar försvinner, dels för att trafiksäkerheten ska
kunna upprätthållas, dels för att skyltarna blir praxis vid nya ansökningar.
Om vi anser att skyltar som inte har tillstånd är trafikfarliga, ska vi informera
tillsynsmyndigheten om att de ska vidta åtgärder.

Pilotprojekt i Region Syd
Ett pilotprojekt i Region Syd genomfördes under 2017–2018 med gott resultat. I
projektet samarbetade trafikingenjörer och samhällsplanerare med att genom dialog
förmå kommuner att ta bort otillåtna skyltar utanför vägområdet. Dialogen med
kommunerna fördes först via brev. Två inventeringar gjordes och dokumenterades för att
sedan skickas ut till kommunerna.
Kommunerna har därefter behandlat materialet lite olika. Många skyltar har tagits bort
och kommunerna har nu en helt annan förståelse för problematiken. Sättet att ta bort
skyltar har även spridit sig till andra kommuner i regionen.
För mer information om arbetssättet, kontakta trafikingenjörerna i Region Syd.
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Utveckling av nytt arbetssätt
För att ta fram ett nytt arbetssätt för olämpliga skyltar utanför vägområdet krävs en
utredning som går över flera verksamhetsområden. Syftet vore då att få till en löpande
inventering via Underhåll (UH), så att Trafikverkets förhållningsätt till skyltar tillämpas
längs hela vårt vägnät och inte bara i de fall vi får nya skyltar på remiss eller där vi får
klagomål från allmänheten. Resultatet av ett sådant arbetssätt skulle leda till större
trovärdighet för Trafikverket som en proaktiv samhällsbyggare med trafiksäkerhet som
ett av våra uppdrag med de transportpolitiska målen.
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Lagstöd för otillåtna skyltar
Utom detaljplanelagt område
1.

När tillstånd enligt 46 § väglagen saknas får kronofogdemyndigheten vidta
åtgärder för rättelser enligt 72 § andra stycket väglagen. Ansökan om åtgärd för
rättelse skall inges av länsstyrelsen till kronofogdemyndigheten.
Ansökningsavgift kan komma att krävas av länsstyrelsen om avgiften inte lyckas
tas ut av svaranden/fastighetsägaren. Något utslag från kronofogdemyndigheten
behövs inte för kronofogdemyndighetens åtgärd för rättelse till skillnad från vad
som gäller för exempelvis särskild handräckning avseende byggnad enligt 71 §
första stycket väglagen jämfört med 47 § väglagen. När det gäller ändrade
förhållanden enligt 52 § väglagen efter tillstånd enligt 46 § väglagen gäller andra
bestämmelser.

2. Reklam får inte finnas varaktigt uppsatt utomhus – oavsett avstånd till
vägområdet – utan tillstånd (6 § LGS).

Inom detaljplanelagt område
1.

Skylt placerad inom planlagt område kräver bygglov (med vissa undantag, till
exempel om skylten är under 1 kvm, för tillfälligt evenemang om den är uppsatt
under mindre än 4 veckor, orienteringstavla på max 2 kvm, skyltar inomhus,
nationsflaggor, valaffischer). Om bygglov saknas är det kommunen som har
tillsyn enligt PBL.

2. Kommunen kan begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att få bort
reklam.

Vägledande domar
Se arbetsrum: Myndighetssamordning Trafikingenjörer – Väglagen - Överklagade
ärenden
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Forskning
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Ett försöksprojekt med elektroniska bildväxlande skyltar har genomförts vid E4 genom
Stockholm. Det har utvärderats och redovisas i VTI-rapport 725, utgiven i juni 2011. I
utvärderingen ingick fältstudier där man studerade hur ett antal bilförare riktade blicken
under körning, utan att de fick veta vad som studerades. Utvärderingen visar att
elektroniska reklamskyltar har en distraherande effekt på en icke obetydlig andel av
passerande fordonsförare. Den distraktion som dessa förare utsetts för innebär en
påtaglig risk för olycka. De trafiksäkerhetsforskare som granskat rapporten konstaterar i
ett utlåtande 2011-06-07 att utvärderingen visar att en del förare distraheras på ett sätt
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som kan äventyra trafiksäkerheten. Forskarna anser att försiktighetsprincipen (2 kap. 3 §
miljöbalken) ska tillämpas.
Conference of European Direktors of Roads (CEDR), har tagit fram en rapport
”Minimera distraktion hos fordonsförare, Rekommendationer för myndigheter”.
Dokumentet är inte ett krav, men det ger bra rekommendationer om hur vi bör hantera
reklam, och det ligger i linje med Trafikverkets inställning.
Det huvudsakliga resultatet är 10 rekommendationer för att minimera distraktionen från
reklam utmed vägarna. Dessa rekommendationer finns på CEDR:s webbplats, där själva
dokumentet, ett bildspel och ett inspelat webbinarium finns.
www.cedr-adverts.eu
Dokumentet är även inlagt i arbetsrummet: Myndighetssamordning Trafikingenjörer –
Väglagen – Reklam.

Hjälpmedel och referenser
Riktlinje TDOK 2019:0207 Skyltar utmed allmänna vägnätet
Blankett för otillåtna skyltar inom vägområdet (TMALL 0836)
Utlämningskvitto för skyltar eller liknande anordning (TMALL 0837)
Åtgärdslista för entreprenörer för baskontrakt väg- otillåtna skyltar inom vägområdet
(TMALL 0838)
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(Handledningen finns i förvaltningsobjektets arbetsrum)
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2019.351
Datum: 2020-04-21
Administrativ chef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se
Kommunstyrelsen

Motion om buss för skolverksamhet - Johnny Sundling (S)
Johnny Sundling (S) har i motion, inkommen 2019-11-25, föreslagit kommunfullmäktige
besluta att inköpa en buss och skapa en organisation för att uppfylla intentionerna i motionen.
Det anförs i motionen att kostnaderna för att transportera elever i skolverksamheten är höga, att
det är tidskrävande att använda reguljär kollektivtrafik samt att en egen transportorganisation
skulle underlätta för skolorna att arrangera olika aktiviteter. Motionären skriver vidare att "det
vore en bättre lösning att kommunen ägde en egen buss samt anställde en egen busschaufför.
Denna transportservice skulle vara tillgänglig via en enkel bokningstjänst och sedan vara
gratis för skolorna. Kostnaden skall ligga centralt."
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och servicenämnden. Utbildningsnämnden
har, 2020-03-25 § 34, föreslagit kommunfullmäktige att anta motionen. Servicenämnden har,
2020-03-31 § 36, föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.
Servicenämnden har i sitt yttrande visat att kostnaderna för att genomföra motionen minst
skulle uppgå till 1 180 tkr under de första 5 åren, och då är inte kostnaderna för drift, service
och förvaring beaktade. Det är betydligt dyrare än de 750 tkr som utbildningsnämnden nu
lägger på dessa kostnader. Att, som det föreslås i motionen, lägga kostnaderna centralt och låta
det vara gratis för skolorna kan leda till att efterfrågan på busstjänster ökar mer än vad som
annars hade bedömts som nödvändigt. Som det får förstås menar motionären med central
finansiering att medel ska budgeteras inom kommunstyrelsen, om inte hade frågan kunnat
hanteras direkt inom utbildningsnämnden.
Förvaltningen bedömer att nuvarande ordning med upphandlade busstjänster väl fyller det
behov som kommunens skolor efterfrågar. Motionen ska därför avslås.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Erik Bergman
Administrativ chef

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2020-04-21

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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·
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·
·
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·

Motion om buss för skolverksamhet - Johnny Sundling (S)
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, 2020-03-25 § 34
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning
Remissvar från sektor utbildning
Protokollsutdrag från servicenämnden, 2020-03-31 § 36
Tjänsteutlåtande från servicenämnden
Prislista avseende upphandlade busstjänster

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Motionären

Bakgrund
Johnny Sundling (S) har i motion, inkommen 2019-11-25, föreslagit kommunfullmäktige
besluta att inköpa en buss och skapa en organisation för att uppfylla intentionerna i motionen.
Det anförs i motionen att kostnaderna för att transportera elever i skolverksamheten är höga, att
det är tidskrävande att använda reguljär kollektivtrafik samt att en egen transportorganisation
skulle underlätta för skolorna att arrangera olika aktiviteter. Motionären skriver vidare att "det
vore en bättre lösning att kommunen ägde en egen buss samt anställde en egen busschaufför.
Denna transportservice skulle vara tillgänglig via en enkel bokningstjänst och sedan vara
gratis för skolorna. Kostnaden skall ligga centralt."
Kommunen har för närvarande upphandlade transporttjänster med tre stycken bussbolag. För
varje upphandlat bolag finns en specificerad prislista som anger priset för vissa utpekade
sträckor men också en timkostnad. En prislista biläggs som underlag och exempel över de
nuvarande faktiska kostnaderna.
Som sektor utbildning redogjort för finns vissa mer eller mindre fasta resor som genomföras av
skolorna i kommunen.
- Transport för elever mellan skolor (för användning av specialsalar).
- Elevaktiviteter, exempelvis skridsko, simhall etcetera.
- Universeum.
Det är för dessa resor som kostnaden uppgår till cirka 750 tkr årligen.
Möjligheten att inom sektor utbildning göra utflykter med elever är självfallet viktig och
behöver beakats i olika utbildningssituationer. Det är dock en fråga för utbildningsnämnden att
disponera sina befintliga resurser för att genomföra bästa möjliga verksamhet, som dem
bedömer.
Det bör i sammanhanget beaktas att en kommunalt ägd buss inte förslår när skolorna ska göra
utflykter. Då kan det krävas flera bussar, om till exempel en hel årskurs ska kunna göra en
utflykt samtidigt. Det innebär att det ändå kommer krävas upphandlade busstjänster.
Samråd/samverkan
Ärendet har ej varit föremål för samråd inom sektor kommunstyrelsen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Remissyttrande
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och servicenämnden. Utbildningsnämnden
har, 2020-03-25 § 34, föreslagit kommunfullmäktige att anta motionen. Servicenämnden har,
2020-03-31 § 36, föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.
I remissvaret från utbildningsnämnden framgår, sammanfattningsvis, att kostnaderna för
elevresor uppgår till knappt 750 tkr. Under barnperspektivet anförs att resor och utflykter kan
bidra till en ökad måluppfyllelse, då det stimulerar nya intryck, lärmiljöer och
inlärningsmetoder. Vidare framförs att "Genom att erbjuda samtliga barn och elever aktiviteter
inom ramen för skoltid tillser kommunen att barn och unga får möjlighet att ta del av kultur och
aktiviteter oavsett bakgrund, uppväxtvillkor och hemförhållanden". I svaret finns också
beräknat en utökning av resandet genom att erbjuda alla elever en resa till Göteborg, per termin.
Det konstateras att de beräknade kostnaderna för att genomföra motionen överstiger de
befintliga kostnaderna.
Servicenämnden remitterades eftersom den verksamhet som efterfrågas i motionen lämpligast
kan organiseras inom servicenämnden. Servicenämnden har beräknat kostnaderna för såväl
investering i en buss som för personalkostnaden men har inte beräknat de återstående
kostnaderna för drift, service och förvaring. Inköpet av en buss beräknas till 2 000 tkr och
kostnaden för 1,5 busschaufför beräknas till drygt 750 tkr. Därtill kommer kostnader för drift,
service och förvaring, kostnader som kräver en fördjupad utredning för att fastställa.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
I motionen anges att kommunen lägger "mycket pengar" på att transportera elever. Sektor
utbildning redovisar att kostnaden för 2019 uppgick till knappt 750 tkr. Kommunen har i
konkurrens upphandlat tre bussbolag som sköter dessa tjänster.
Sektor service har uppskattat kostnaderna för inköp av buss till 2 000 tkr och bedömt att det
krävs minst 1,5 busschaufför till en kostnad om drygt 750 tkr. Med en avskrivningstid på fem år
kostar bussen cirka 430 tkr om året. Det ger en kostnad om 1 180 tkr. Därtill kommer de
kostnadsposter som inte har kalkylerats, men som ändå får bedömas vara betydande. Bussen
ska driftas, få service och behöver förvaras. Det går självfallet att göra en kalkyl över dessa
kostnader, men det förefaller onödigt då det är uppenbart att kostnaderna för en egen buss
kommer att vara betydligt högre än dagens kostnader med upphandlade tjänster.
Enligt motionären ska kostnaden för bussverksamheten ligga centralt och det ska vara gratis för
skolorna att använda bussen. Som det får förstås avser motionären med centralt
kommunstyrelsen. Om kostnaden skulle läggas centralt inom utbildningsnämnden hade frågan
kunnat hanteras i nämnden, vilket den för övrigt kan redan idag. Det kan vara positivt för
utbildningsnämnden, men kommunstyrelsen har att göra en helhetsbedömning och att tillvarata
kommunens ekonomiska ställning. Fria nyttigheter brukar enligt ekonomisk teori leda till
överkonsumtion, i det här fallet finns en risk att efterfrågas fler transporter än vad som hade
varit nödvändigt och efterfrågat om det var förenat med en kostnad.
Barnperspektivet
Förevarande motion påverkar inte möjligheterna för barn att utvecklas, ta del av kultur med
mera. Möjligheterna tillgodoses i nuvarande organisation.
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Miljöperspektivet
Att äga en egen buss jämfört med att hyra in tjänsten är likvärdigt då samma miljöregler gäller.
Ett effektivt resursutnyttjande talar för att inte inköpa en egen buss, då nyttjandegraden kommer
att vara låg jämfört med ett företags möjligheter att använda en buss över dygnet och hela året.
Funktionshinderperspektivet
Egen buss eller inhyrd buss är i princip likvärdigt. Dock finns ju möjligheten att inhyra buss
med speciella funktioner för ändamålet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Inga kommunala styrdokument att beakta i ärendet.
Ärendets kommunikationsbehov
Enligt den vanliga rutinen för expediering.
Förvaltningens bedömning och motivering
Det är alldeles självklart av stort värde för elever att kunna lämna sina klassrum för att göra
utflykter till andra orter och besöksmål. Dessutom är det nödvändigt med vissa resor inom
kommunen för att eleverna ska få tillgång till exempelvis simundervisning. Resorna ska, precis
som annan verksamhet som inte hör till kärnverksamheten, anordnas på ett så billigt och enkelt
sätt som möjligt. Om utbildningsnämnden vill genomföra fler resor gäller det att prioritera inom
budget för att skapa det utrymmet. Om den prioriteringen inte görs innebär det att annat
prioriteras högre för att nå nämndens mål.
Förvaltningens uppfattning är att rådande ordning med upphandlade bussbolag väl fyller sin
funktion.
Servicenämnden har i sitt yttrande visat att kostnaderna för att införskaffa och bemanna en egen
buss är betydligt högre än befintliga kostnader samtidigt som kostnaderna för drift, service och
förvaring inte har beräknats. Det talar för att kostnaden är högre än den nu beräknade.
Genom att upphandla varor och tjänster på en större marknad tar kommunen del av den
konkurrens som finns på marknaden och det leder i förlängningen till att kommunen kan få
bättre och billigare tjänster. Det är inget kommunalt kärnuppdrag att bedriva bussverksamhet.
Förvaltningens uppfattning är att motionen ska avslås. De ekonomiska skälen talar starkt för att
upphandla dessa tjänster.
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Motion om buss för skolverksamhet
Vi lägger idag mycket pengar på att transportera elever mellan olika skolor och
aktivitetsplatser. Detta sker genom att vi antingen använder reguljär kollektivtrafik,
som tar en stor del av skoldagen i anspråk, eller att vi hyr in bussar till höga
kostnader.
Vi anser att det vore en bättre lösning att kommunen ägde en egen buss samt
anställde en egen busschaufför. Denna transportservice skulle vara tillgänglig via
en enkel bokningstjänst och sedan vara gratis för skolorna. Kostnaden skall ligga
centralt.
Denna lösning skulle öka möjligheterna för våra skolor att arrangera olika
aktiviteter. Fler elever skulle kunna använda våra kommunala anläggningar som
exempelvis simhallen och ishallen, men även åka på andra utflykter som
exempelvis Universeum. Tillgången till egen buss skulle även kunna lösa
problemet med att elever måste åka till andra skolor för att få sin undervisning i
vissa ämnen som kräver specialsalar.
Vi yrkar på:
- att kommunfullmäktige beslutar om att Ale kommun köper in en buss och skapar
en organisation som uppfyller intentionerna i denna motion
Johnny Sundling Socialdemokraterna
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Sektor utbildning
Diarienummer: UBN.2019.331
Datum: 2020-03-24
Verksamhetsutvecklare Linnea Löfström Engdahl
E-post: linnea.lofstrom-engdahl@ale.
Utbildningsnämnden

Remissvar på motion Buss för skolverksamhet
Behovet av resor inom ramen för utbildningen bedöms vara större än vad som idag genomförs.
Sektorn ser positivt på att i högre utsträckning erbjuda barn och elever möjlighet till resor i
grundskola, fritidshem och förskola. Kostanden föreslås inte belasta utbildningsnämnden men då
den överstiger dagens kostnad innebär den en ökning totalt för kommunen.
Sektorn föreslår Utbildningsnämnden att avslå motionen då förslaget inte kan finansieras inom
nuvarande budget.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Åsa Ericson
Sektorchef

Linnéa Löfström-Engdahl
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande 2020-03-24 Remissvar på motion Buss för skolverksamhet
Remissvar till kommunstyrelsen: Socialdemokraternas motion - Buss för skolverksamhet
Socialdemokraternas motion: Buss för skolverksamhet

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
För kännedom

Servicenämnden
Sektorchef utbildning
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SE-449 80 Alafors
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Bakgrund
Socialdemokraterna har genom Jonny Sundling (S) har inkommit med en motion som föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta att köpa in en buss och anställa en busschaufför. Förslaget
motiveras utifrån att kommunen idag avsätter resurser i form av både tid och pengar för att
transportera elever mellan olika skolor och aktiviteter.
Kostnaden för resor ska enligt motionären placeras centralt och transportservicen vara
bokningsbar och inte belasta skolor vid nyttjande i samband med aktiviteter, såsom utflykter till
ishall, simhall, Universeum eller annat. Bussen ska även användas i samband med transporter av
elever mellan undervisningslokaler som kräver specialsalar.
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Utbildningsnämnden
Diarienummer: UBN.2019.331
Datum: 2020-03-24

Remissvar till kommunstyrelsen:
Socialdemokraternas motion - Buss för skolverksamhet
Socialdemokraterna har genom Johnny Sundling (S) inkommit med en motion som föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta om att köpa in en buss samt anställa busschaufför. Förslaget
motiveras utifrån att kommunen lägger omfattande resurser på att transportera elever mellan olika
skolor och aktiviteter. Användandet av reguljär kollektivtrafik bedöms ta både resurser och
undervisningstid i anspråk där externa bussar hyrs till höga kostnader. Kostnaden för resor ska
enligt motionären placeras centralt och transportservicen ska vara bokningsbar och gratis för
skolor att nyttja i samband med resor till aktiviteter såsom ishall, simhall eller Universeum samt
användas i samband med transporter av elever mellan undervisningslokaler i kommunen.
Nedan presenteras kostnader för de resor som motionen avser för föregående år 2019.
Sektor internservice redogör i sitt svar för kostnadsbild över inköp av buss, anställning av chaufför
och övriga administrativa kostnader som tillkommer för bildande av en bussorganisation. Dessa
visas även nedan för en komplett bild.
Slutligen presenteras kostnad för att erbjuda alla barn och elever resor vid två tillfällen per år med
reguljär kollektivtrafik, vilket är ett annat sätt att möjliggöra fler utflykter för barn och elever.
Kostnad för resor mellan specialsalar samt elevaktiviteter beräknat år 2019:
Typ av transport

Kostnad 2019

Transport för elever mellan skolor
(för användning av specialsalar)

370 000 kr

Elevaktiviteter

240 000 kr

Exempelvis Skridsko, simhall etc.
Universeum

139 000 kr

Totalt

749 000 kr

Årskurs 2, 5 och 8 utgör prioriterade målgrupper som besöker Universeum en gång per år. Enligt
Ale kommuns avtal erbjuds 1000 besök per år vilket medför att fler elever från andra årskurser kan
besöka Universeum, i mån av plats och resurser för bussresor. Under år 2019 utökades antalet
kostnadsfritt till 1800 platser där endast kostnaden för resor till och från Göteborg tillkommer.
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Kostnad för inköp av buss, anställning av busschaufför och övriga kostnader
Kostnadsberäkning har tagits fram av servicenämnden.
Ca 2 mkr.

Inköp av buss

(Avskrivning: 2 000 000 kr / 5 år = 400 000 kr år, lågt räknat. Sedan
tillkommer internränta som för närvarande är 1,5%. Kapitalkostnaden
blir då 400 000 kr avskrivning + 30 000 kr ränta = ca 430 000 kr per år.
Räntan sjunker allteftersom avskrivning sker för räntan beräknas på
nettobeloppet, dvs anskaffningspris minus ackumulerade avskrivningar.
Andra året blir räntan då 24 000 kr, tredje året 18 000 kr osv).
Inköp av buss måste anpassas efter nya miljöregler för buss i
storstadstrafik vilket sannolikt kommer påverka prisbilden. Upphandling
krävs.
Personal

Ca 764 kr/år för 1,5 tjänst.
Medarbetare med D-körkort. Kostnaden är beräknad på 1,5 tjänst för att
minimera sårbarhet vid exempelvis sjukdom och semester.
Månadslön: 30 000 kr/mån, lågt räknat.
Administrativ resurs för arbetet med bokningar av transporter. Ca
20% (beräknat på en månadslön på 30 000 kr/mån).
D-körkort krävs inte för övriga transporter inom internservice så
kompetensen saknas för närvarande inom organisationen. Behov av
mer information gällande omfattning av resor för att kunna resurssätta
medarbetare inom ramen för heltidsprojekt krävs.
Användandet av fullstor buss för annan verksamhet inom kommunen är
tveksam då det snarare bedöms finnas ett behov av transportfordon eller
specialutrustade mindre fordon för persontransporter inom ATO.

Service,
drift och
förvaring

Svårt att beräkna kostnad för service, drift och förvaring då kommunen i
dagsläget inte saknar ändamålsenlig lösning för förvaring av fullstor buss.
Service och drift beror på användning och vilken typ av buss som köps
in. Kostnad tillkommer.

Central finansiering

Då servicenämnden inte har en budget utan är en köp- och
säljorganisation krävs ett förtydligande varifrån resurser för att
förverkliga motionen skall tillföras.

Utbildningsnämndens kostnader för de resor som motionen avser var under år 2019 totalt 749 000
kronor. Inköp av buss beräknas uppgå till cirka 2 miljoner. Därtill tillkommer personalkostnader
med tillhörande personalkostnad på 764 000 kr per år.
Det innebär att inköp av buss med tillhörande personal och drift överstiger nuvarande kostnad för
kommunen som helhet.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
ubn@ale.se

www.ale.se

3(4)

Barnperspektivet
Att möjliggöra resor och utflykter i enlighet med motionens intention innebär att förskolor och
skolor i högre utsträckning än tidigare får möjlighet att koppla undervisning till andra lärmiljöer
och därmed ge barn och elever nya upplevelser. Att stimulera med nya intryck, variera lärmiljöer
och inlärningsmetoder ger ökade förutsättningar till måluppfyllelse.
I januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Flera av artiklarna i
barnkonventionen handlar om barns kulturella rättigheter och rätten där artikel 31 erkänner
barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionen slår fast att
konventionsstaterna ska ”respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet”. Det innebär bland annat att alla barn har rätt att få ta del av kultur i form av till
exempel konst, musik, teater, dans, film och litteratur.
Att erbjuda möjlighet till kultur och aktiviteter inom ramen för skoltiden är en insats som bidrar till
att främja likvärdighet i skola och förskola. Att utbildningen bedrivs på fler platser i samhället ger
barn och elever chans att upptäcka nya intresseområden, möjligheter och plattformar.
Socioekonomiska förutsättningar påverkar starkt skolframgång, i Sverige såväl som i Ale. Genom
att erbjuda samtliga barn och elever aktiviteter inom ramen för skoltid tillser kommunen att barn
och unga får möjlighet att ta del av kultur och aktiviteter oavsett bakgrund, uppväxtvillkor och
hemförhållanden.
Alternativ kostnadsbild
Nedan presenteras en kostnadsbild för att erbjuda alla barn och elever möjlighet att åka till
Göteborg en gång per termin. I nedanstående kolumn presenteras en beräkning för kostnader för
resor med kollektivtrafik mellan Ale och Göteborg.
Kostnad för att erbjuda elever skolresa till Göteborg en gång per termin
Resstart och utflyktstid

Elever

Kostnad per år
1 resa per
Summa termin (25 %) (25%)

Pris

Resa 90 min
(Surte, Bohus)

357

41

14 637

10 977

21 955

Resa över 90 min
(Surte, Bohus)

357

82

29 274

21 955

43 911

Resa 90 minuter
(från övriga områden iAle)

1 508

51

76 908

57 681

115 362

Resa över 90 minuter
(från övriga områden i Ale)

1 509

102

153 918

115 438

230 877

274 737

206 052

412 105

34 200

25 650

51 301

308 937

231 703

463 406

3 731

Pedagoger 2 st per klass

311

Totalkostnad
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Samråd/samverkan
Ärendet har tagits fram i samverkan med servicenämnden.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Inköp för bildande av en intern bussorganisation med tillhörande personal och drift överstiger
nuvarande kostnad för kommunen som helhet, även då vi utökar antalet resor inom ramen för
skoltid.
Miljöperspektivet
Inköp av en buss ska anpassas efter nya miljöregler för buss i storstadstrafik enligt dagens krav.
Funktionshinderperspektivet
Alla tillgänglighetsbehov tillgodoses idag med nuvarande leverantör och samma krav ska även
ställas på en ny intern bussorganisation. Vid användning av kollektivtrafik ansvarar verksamheten
för att alla barn och elever kan delta på utflykt, oavsett funktionsförmåga.
Sektorns bedömning
Behovet av resor inom ramen för utbildningen bedöms vara större än vad som idag genomförs.
Sektorn ser möjligheter till att påverka barns och elevers utveckling i en positiv riktning genom att
utöka resor i grundskola, fritidshem och förskola.
Sektorns bedömning är att motionen ska avslås då de beräknade kostnaderna för
kommunen överstiger nuvarande kostnader.

Åsa Ericson
Sektorchef
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-25

UBN § 34

Dnr UBN.2019.331

Remissvar på motion Buss för skolverksamhet
Ärendet
Behovet av resor inom ramen för utbildningen bedöms vara större än vad som
idag genomförs. Sektorn ser positivt på att i högre utsträckning erbjuda barn och
elever möjlighet till resor i grundskola, fritidshem och förskola. Kostanden
föreslås inte belasta utbildningsnämnden men då den överstiger dagens kostnad
innebär den en ökning totalt för kommunen.
Sektorn föreslår Utbildningsnämnden att avslå motionen då förslaget inte kan
finansieras inom nuvarande budget.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande 2020-03-24 Remissvar på motion Buss för skolverksamhet
Remissvar till kommunstyrelsen: Socialdemokraternas motion - Buss för
skolverksamhet
Socialdemokraternas motion: Buss för skolverksamhet

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkande
Under överläggningen framställs tre likalydande yrkanden:
Johnny Sundling (S) yrkar på att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Robert Roos (SD) yrkar på att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Ellinor Gandee (V) yrkar på att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens beslutsförsla, att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen mot yrkandet att nämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att utbildningsnämnden
beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Votering begärs.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-25

Omröstningsresultat
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst avser förvaltningens beslutsförslag, att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Nej-röst avser yrande att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta motionen.
Omröstning genomförs enligt nedanstående tabell:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Johnny Sundling (S)
Jenny Sandkvist (MP)
Ingrid Inhammar (S)
Elinor Gandee (V)
Lina Bogestad (C)
Robert Roos (SD)
Carina Ackerfors (S)
Johan Bankel (M)
Susanna Mouvitz (M)
Sven Nicholaisen (AD)
Erik Liljeberg (M)

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Summa:

X
5

6

Beslut
Med 6 nej-röster och 5 ja-röster beslutar utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anta motionen om att Ale kommun köper in en buss och
skapar en organisation som uppfyller intentionerna i motionen.
_______
Beslutsexpediering
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
För kännedom

Servicenämnden
Sektorchef utbildning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor internservice
Diarienummer: SN.2019.45
Datum: 2020-02-03 2020-03-18
Handläggare: Linda Widmark
E-post: linda.widmark@ale.se
Servicenämnden

Svar på motion: Buss för skolverksamhet.
Socialdemokraterna har genom Jonny Sundling (S) inkommit med en motion som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att köpa in en buss samt anställer en busschaufför. Kostnaden skall
enligt motionen ligga centralt och transportservice skall därefter var gratis för skolan att använda i
samband med aktiviteter, såsom resor till ishall, simhall och Universeum. Bussen skulle även kunna
användas i samband med transporter av elever mellan undervisning som kräver specialsalar.
Utbildningsnämndens kostnader för de resor som tas upp i motionen var år 2019 ca 608 000 kr.
Inköp av buss beräknas till ca 2 miljoner och personalkostnaden till ca 746 000 kr per år.
Kostnad för drift, förvaring samt service är svårt att beräkna i dagsläget.
Förvaltningens bedömning är att motionen skall avslås då de beräknade kostnaderna inte motiverar
de eventuella fördelar en egen buss inklusive busschaufför skulle innebära.

Förvaltningens beslutsförslag till servicenämnden

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Karl-Erik Engström

Linda Widmark

Tf sektorchef

Stabchef

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande
Motion om buss för skolverksamhet 2020-03-18

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Sektor kommunstyrelsen
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För kännedom

Sektor utbildning
Bakgrund
Socialdemokraterna har genom Jonny Sundling (S) inkommit med en motion som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att köpa in en buss samt anställer en busschaufför. Kostnaden skall
enligt motionen ligga centralt och transportservice skall därefter var gratis för skolan att använda i
samband med aktiviteter, såsom resor till ishall, simhall och Universeum. Bussen skulle även kunna
användas i samband med transporter av elever mellan undervisning som kräver specialsalar.
Förslaget motiveras utifrån att kommunen idag lägger mycket pengar på att transportera elever
mellan olika skolor och aktivitetsplatser. Detta sker genom användande av reguljär kollektivtrafik,
vilket bedöms tar en stor del av skoldagen i anspråk, eller att bussar hyrs in.
Utbildningsnämndens kostnader för de resor som tas upp i motionen var år 2019 ca 749 000 kr.
Typ av transport

Kostnad 2019

Transport för elever mellan
skolor (för användning av
specialsalar)

370 000 kr

Elevaktiviteter

240 000 kr

Exempelvis Skridsko, simhall etc.
139 000 kr
Universeum
Totalt

749 000 kr

Viktigt att beakta är att skolåret löper augusti till juni inklusive lov under denna tid.
Det skulle under sommaren och lov under skolåret vara mindre behov av bussen samt tillhörande
personal.
Samråd/samverkan
Svaret på motionen har tagits fram i samråd mellan sektor Internservice och sektor utbildning.
Remissyttrande
Har inte bedömts som aktuellt.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
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Nedan framkommer de beräknade kostnaderna för förslaget..
För mer exakta siffror krävs upphandling av buss, rekrytering av medarbetare och mer
detaljerat underlag för användandet. Notera att samtliga kostnader är lågt räknade.
Resurs

Kostnad

Inköp av buss

Ca 2 mkr.
(Avskrivningen 2 000 000 kr / 5 år = 400 000 kr år, lågt
räknat. Sedan tillkommer internränta som för närvarande är
1,5%. Kapitalkostnaden blir då 400 000 kr avskrivning +
30 000 kr ränta = ca 430 000 kr per år. Räntan sjunker
allteftersom avskrivning sker för räntan beräknas på
nettobeloppet, dvs anskaffningspris minus ackumulerade
avskrivningar. Andra året blir räntan då 24 000 kr, tredje året
18 000 kr osv).
Inköp av buss måste anpassas efter nya miljöregler för buss i
storstadstrafik. Detta kommer med största sannolikhet även
påverka prisbilden. Upphandling krävs.

Personal

Ca 764 kr/år för 1,5 tjänst.
Medarbetare med D-körkort. Beräknat på 1,5 tjänst för att
minimera sårbarhet vid exempelvis sjukdom och semester.
(Måndagslön på 30 000 kr/mån, lågt räknat).
Det kommer även krävas en administrativ resurs för arbetet
med bokningar av transporter. Ca 20% (beräknat på en
månadslön på 30 000 kr/mån).
D-körkort krävs inte för övriga transporter inom internservice
så kompetensen saknas för närvarande. Behov av mer
information gällande omfattning av resor för att kunna
resurssätta medarbetare inom ramen för heltidsprojekt krävs.
Användandet av fullstor buss för annan verksamhet inom
kommunen är tveksam då det snarare behövs transportfordon
eller specialutrustade mindre fordon för persontransporter
inom ATO.

Service, drift och
förvaring

Svårt att beräkna då kommunen i dagsläget inte har en bra
lösning för förvaring av fullstor buss. Service och drift beror
på användning och vilken typ av buss som köps in. Kostnad
tillkommer.

Central finansiering

Då servicenämnden inte har en budget utan är en köp- och
säljorganisation behövs ett förtydligande varifrån resurser för
motionen ska tillföras.
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Barnperspektivet
Perspektivet har beaktats, men bedöms inte tillföra något till ärendet.
Miljöperspektivet
Utgå från kommunens miljömål.
Funktionshinderperspektivet
Utgå från kommunens funktionshinderplan "Ale för alla".
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
I kommunens rese och miljöpolicy påverkar ärendet.
Ärendets kommunikationsbehov
Perspektivet har beaktats, men bedöms inte tillföra något till ärendet.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningens bedömning är att motionen skall avslås då de beräknade kostnaderna inte
motiverar de eventuella fördelar en egen buss inklusive busschaufför skulle innebära.
Skulle motionen bifallas behövs mer detaljerad information, framförallt avseende finansiering
och nyttjandegrad.
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-31

SN § 36

Dnr SN.2019.45

Remissvar, motion om buss för skolverksamhet
Socialdemokraterna har genom Jonny Sundling (S) inkommit med en motion som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpa in en buss samt anställer en
busschaufför. Kostnaden skall enligt motionen ligga centralt och transportservice
skall därefter var gratis för skolan att använda i samband med aktiviteter, såsom
resor till ishall, simhall och Universeum. Bussen skulle även kunna användas i
samband med transporter av elever mellan undervisning som kräver specialsalar.
Utbildningsnämndens kostnader för de resor som tas upp i motionen var år 2019
ca 608 000 kr.
Inköp av buss beräknas lågt till ca 2 miljoner och personalkostnaden till minst ca
746 000 kr per år.
Tillkommande kostnader för drift, förvaring samt service är svårt att beräkna i
dagsläget.
Förvaltningens bedömning är att motionen skall avslås då de beräknade
kostnaderna inte motiverar de eventuella fördelar en egen buss inklusive
busschaufför skulle innebära.
Beslutsunderlag
Handlingar

·

Motion från Jonny Sundling (S)

·

Tjänsteutlåtande Remisssvar- motion om buss för skolverksamhet.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.
Yrkande 1
Andrée Storm (S): Ärendet återremitteras för att:
1. Ta fram några konkreta kostnadsalternativ för inköp av bussar i olika
storlekar
2. Ta fram några konkreta kostnadsalternativ för leasing av bussar i olika
storlekar
3. Ta fram aktuella priser för att hyra buss inklusive chaufför
4. Ta fram aktuella priser för utbildning för busskörkort

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-31

Yrkande 2
Lennart Dahl (C):
Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandna och finner att
servicenämnden beslutar att anta Lennart Dahls(C) yrkande.
Beslut
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Vi anser att motionens intention är god, men att de uppenbara fördelarna
givetvis måste ställas mot de kostnader som kommer att uppstå. Då de
ekonomiska och praktiska aspekterna är otillräckligt utredda anser vi att
kommunfullmäktige får en begränsad möjlighet att fatta ett väl avvägt beslut.
Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot det fattade beslutet att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen till förmån för förslaget att
återremittera ärendet för vidare utredning.
Andrée Storm (S)
Bengt Lundberg (S)

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-31

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Prisbilaga, bussresot med chaufftir, dnt: KS.2Ol9.2l4

,st-

Priser anges i SEK eklusive moms, alla omkostnader ska ingå i priset"
Busstorlek
Buss

I

Buss

II
III

Buss

uoo till 20 olatser
20 - 58 piatster
59 - 80 plaster

Priser till destination ska prissättas tur och retur
Vid beställning av resa där flen av Àle kommuns orte¡ bli¡ uppsamlingspunkt ska den orts pris som ligger längst ifrån destinationen
debiteras för hela resan.
Fålten
ide
Leverantören
Fast pris buss
Fast pris buss
Resa till destination
Resa utgår från

III

II

Skepplanda

Universeum
3 240,00

Ålvängen

Àlafors

Nol

Nödinge

Bohus

kr

3 240,00 kr

3 240.00 kr

GenerelÌt åker en
skola per ort t.ex
3 600,00 kr ärskurs 4-6

3 240,00 kr

Generellt åker en
skola per ort t.ex
3 600,00 kr årskurs 4-6

3 240,00 kr

kf

Generellt åker en
skola per ort t.ex
årskurs 4-6

kr

Generellt åker en
skola per ort t.ex
årskurs 4-6

kf

Generellt åker en
skola per ort t.ex
årskurs 4-6

Universeum

Universeum

Universeum

kr

kr
kr
1 620,00 kr

simhallen Skepplanda

1 ó20,00

simhallen Skepplanda

1 620,00

simhallen Skepplanda

Bohus

simhallen Skeoolanda

kr
1 620,00 kr
I 620,00 kr
1 620,00 kr

simhallen Skepplanda

DELSUN'INL\

Nol
Surte

Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn

8 100,00

(skrclbacke)

5 900.00

(skidbacke)

5 900,00

(skidbacke)

5 900,00

(skrdbacke)
(skidbacke)

DELSUX{I,L\

3 ó00,00

25 200,00 kr

,{,lafors
Nc¡l

kf

22 680,00 kr

Älväneen

,\lväneen
Àlafors

3 600,00

Universeum
3 240.00

Skepplanda

3 ó00.00

Universeum

DELSUMÀ,L\

Surte

kf

Generellt åker en
skola per ort t.ex
3 600.00 kr årskurs 4-6

Llniverseum

3 240.00 kr
Surte

3 600,00

Generellt åker en
skola per ort t.ex
årskurs 4-6

1 620.00
1 620,00
1 620,00

kr

1 620,00

kr

kr

8 100,00 kr

kr
kr

6 260,00 kr
6 2ó0.00 kr

kr
kr
6 260.00 kr

kr
5 900.00 kr
5 900,00 kr

6 260,00

29 s00,00 kr

31 300,00 kr

6 260,00

År'skurs F-3 och
Skepplancla

4-ó åker dessa

Lödöse N{useum
1 620,00

kr

1620,00kt fesof
Årskurs F-3 och

Älvängen

Lödöse Nluseum

4-6 åker dessa
1 620,00

kr

I

620,00 kr

TCSOf

Årskurs F-3 och
Àlafors

Lödiise Nluseum

4-6 åker dessa
1 620,00

kr

1 620.00

kr fesof
Årskrus F-3 och

Nol

Lödöse Nluseum

4-6 åker clessa

I

620.00

k-r

1 620,00

kr fes()f
Årskurs F-3 och

Nöclinge

4-6 åker dessa

Lödcise Nluseum
1 620.00

kr

1 620,00

kr fesor
Årskurs F-3 och

Surte

åker dessa

Lödöse Nluseum
1 620,00

kr

1 620,00

kr

itt(

1Üø

DELSUX,INL\

kr
1 000,00 kr
1 000,00 kr
1 000,00 kr
1 000,00

Stenungsund centmm

Skeoolanda

Stenungsund centrum

Älvänqen
,{,lafors

Stenunssund centfllm

Surte

Stenungsund centrum

9 72O,OO kr

DELSUMIvL\

4 000,00 kr

9 720,00 kr
1 000.00

kf

kr
kr
1 000,00 kr

1 000,00
1 000.00

4 000,00 kr

SkepÞlanda

Borås Stadsr¡arksbadet

5 900,00

Ålvän{¡en

Bo¡ås Stadsparksbadet

5 900,00 k.t

6 2ó0,00

Àlafors

Borås Stadsparksbadet

5 900,00

Nol

Borås Stadsparksbadet

5 900,00

ó 260,00

kf

Nödinse

Borås Stadsparksbadet

kr
kr
5 900.00 kr

kr
kr
6 260.00 kr
ó 260,00

kf

Surte

Borås Stadsparksbadet

ó 260,00

kr

5 900,00

DELSUÀ,ÍT,T,\

kr

ó 260,00

kf

35 400,00 kr

37 560,00 kr

Å¡skurs F-3 r¡ch
4-6 åker dessa

Ekhagens forntidsby, Falköping

Skepplanda

6 120,00 kf

6 620,00

kt fesof
Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

Ekhagens forntidsby, Falköping

,\1vängen

6 120,00 kr

6 620,00

kr fesof
Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

Ekhagens forntidsby, Falköping

,\lafors

6 120,00 kJ

6 620,00 kr fesoï
Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

Ekhagens forntidsby, Falkoping

No1

6 120,00 kr

6 620,00 kf fesof
Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

Ekhagens forntidsby, Falköping

Nödinge

6 120,00 kf

6 620.00

kr fesof
,\rskurs tr-3 och
4-6 åker dessa

Ekhagens fornúdsby, Falköping

Bohus

6 120,00 kr

6 620,00 kr

TCSOT

Årskurs F-3 och
4-6 åker dessa

Ekhagens forntidsby, Falköping

Surte

6 120,00
DELSUN,ÍI,LÀ

lí'

42 840,00 kr

6 620,00

kI

3 600,00

Iennvlund

3 240,00

Ä1vänqen

Tennvluntl

3 600.00 kr

Àlafors
Nödinge

Jennylund

3 240,00 kr
3 240,00kr

Jennyluncl

3 240,00 kr

3 ó00,00 kr

12 960,00 kr

14 400,00 kr

16s 200,00 kr

L76 620,00 kr

Skepplanda

DELSUtrflvf,\

TOTALSUMMA

k-r

fCSOI

46 340,00 kr

3 ó00,00

l<r'

kf

Prisuppgift för avrop i förväg ftir ei bestämd destination lämnas som ett
pris per timma inklusive chaufför för en buss. Framkömingskostnad ska
ingå i priset.

Pris/timma restid*

Busstorlek
Buss

550,00 kr

I

Buss II
Buss III

I

Pr¡s/timma

550,00 kr

950.00 k{

9s0,00 kr

050,00 kr

1 050,00 kr

2 550,00

kr

Uwärderingspris

Totalsumma

väntetid*

2 550.00

kr

5 100,00 kr
{Jtuàrdeingtpir = pisf tinna rutid +

pi:/ linna

uànreid

*

10

xRestid = inklude¡ar buss* förare och f¡amkörningsavgilt

*Väntetrd = trd då fönte vä¡t¿¡ på återresa, dvs. clå bussen ej är i bruk

ToÍal anùødssamma

timna ruÍid

= totahumma dutinationer (bur II

och

och

III)

+ üutildeirrysþris

îimma

TOTÂL ÄNBUDSSUMMÀ

392 820,00l<f

rttt

PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2020-10-19

DB § 10

Dnr KS.2020.186

Redovisning av uppdrag i verksamhetsplanen 2019
Ärendet
Förvaltningen ska rensa antalet verktyg för att i stället utveckla processer som
tar medborgarnas, medarbetarnas och andra intressenters medskapande som en
del av beslutsprocessen."
I bifogad kartläggning görs en beskrivning och presentation av de möjligheter
som finns för att ge medborgare inflytande och delaktighet. Verktygen delas in
i följande kategorier:
·
·
·

Verktyg med syfte att ge ökade möjligheter till inflytande och
delaktighet
Verktyg med syfte att ge möjlighet till informationsutbyte och samråd
Verktyg för transparens och insyn

Syftet med kartläggningen är att ge en samlad bild av nuläget samt föra en
diskussion i ämnet och ge förslag på framtida scenario.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande
Kartläggning av verktyg för inflytande och delaktighet i Ale kommun
2020-04-30

Förvaltningens beslutsförslag till demokratiberedningen
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört.
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå att
kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till demokratiberedningen att se över arbetsordningen för
allmänhetens frågestund
2. att uppdra till berörda nämnder att synpunkter och klagomål hanteras av
berörd verksamhet
3. att ungdomsundersökningen LUPP hanteras av kultur- och
fritidsnämnden
4. att uppdra till kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en
översyn görs av reglementen för att likställa och samordna
5. att utveckla arbetsformen för ortsutvecklingsmöten samt förtydliga att
ansvaret är politiskt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2020-10-19

Beslut
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört.
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå att
kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till demokratiberedningen att se över arbetsordningen för
allmänhetens frågestund
2. att uppdra till berörda nämnder att synpunkter och klagomål hanteras av
berörd verksamhet
3. att ungdomsundersökningen LUPP hanteras av kultur- och
fritidsnämnden
4. att uppdra till kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en
översyn görs av reglementen för att likställa och samordna
5. att utveckla arbetsformen för ortsutvecklingsmöten samt förtydliga att
ansvaret är politiskt
___
Beslutsexpediering
Utvecklingschef
Administrativ chef sektor KS
Kommunchef
Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.186
Datum: 2020-04-02
Utvecklingsledare Maria Palm
E-post: maria.palm@ale.se
Demokratiberedningen

Redovisning av uppdrag i verksamhetsplanen 2019
Kommunfullmäktige gav förvaltningen följande uppdrag i verksamhetsplanen 2019:
"Förvaltningen ska rensa antalet verktyg för att i stället utveckla processer som tar
medborgarnas, medarbetarnas och andra intressenters medskapande som en del av
beslutsprocessen."
I bifogad kartläggning görs en beskrivning och presentation av de möjligheter som finns för att
ge medborgare inflytande och delaktighet. Verktygen delas in i följande kategorier:
·
·
·

Verktyg med syfte att ge ökade möjligheter till inflytande och delaktighet
Verktyg med syfte att ge möjlighet till informationsutbyte och samråd
Verktyg för transparens och insyn

Syftet med kartläggningen är att ge en samlad bild av nuläget samt föra en diskussion i ämnet
och ge förslag på framtida scenario.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
uppdraget är genomfört.
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till demokratiberedningen att se över arbetsordningen för allmänhetens
frågestund
2. att uppdra till berörda nämnder att synpunkter och klagomål hanteras av berörd
verksamhet
3. att ungdomsundersökningen LUPP hanteras av kultur- och fritidsnämnden
4. att uppdra till kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en översyn görs av
reglementen för att likställa och samordna
5. att utveckla arbetsformen för ortsutvecklingsmöten samt förtydliga att ansvaret är
politiskt
Annika Friberg

Maria Reinholdsson

Tillförordnad utvecklingschef

Kommunchef

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande
Kartläggning av verktyg för inflytande och delaktighet i Ale kommun 2020-04-30
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Ärendet expedieras efter beslut till:

Utvecklingschef
Administrativ chef sektor KS
Kommunchef
Samtliga nämnder

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Yttrande angående remiss till ungdomsrådet 2020-06-03
Ungdomsrådet fick en remiss att yttra sig om deras reglemente och om kartläggningen av verktyg för
inflytande och delaktighet i Ale kommun.
Ungdomsrådet uttrycker att de nyligen (17/6 2019) reviderat sitt reglemente och tycker att det ser bra ut och
stämmer. Det är inte i behov av uppdatering enligt ungdomsrådet.
Angående kartläggningen vill ungdomsrådet uttrycka att de olika råden har olika målgrupper och därför
behöver de se olika ut. Det är viktigt med rättvisa, och för det behöver råden olika nivåer av stöd för att nå en
lika nivå, eftersom målgrupperna har inte samma förutsättningar. Ungdomsrådet vill lägga tyngd på deras
behov av budget och en fortsatt stark kontakt med politiker.
De vill även notera att reglementet som citeras i beskrivningen av ungdomsrådet (i kartläggningen) är det
gamla. Detta bör uppdateras till det reviderande.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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YTTRANDE

1(1)

Datum:

Nödinge 2020-09-30

Yttrande från näringslivsrådet angående remiss
demokratiutredningen
Enligt reglementet är Näringslivsrådet ett organ för att stärka företagarnas möjlighet till påverkan av
sådana frågor som allmänt berör näringslivet i Ale. Kommunens nämnder ska, i sådana frågor som är
centrala för företagarna, samråda med Näringslivsrådet i ett så tidigt skede att Näringslivsrådets
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse före beslut.

Enligt ”Kartläggningen av verktyg för inflytande och delaktighet i Ale kommun” kan Näringslivsrådet
”påverka eftersom kommunen vill ha god tillgång till arbetsplatser. Framförallt är rådet drivande och vill se att mer
genomförs av det som planeras. Rådet har stor insyn i kommunens näringsliv och driver näringslivsfrågorna framåt”
(Utvecklingsavdelningen 20-04-30)
Just nu har näringslivsrådet mer befogenheter än vad man utnyttjat, vilket hittills inte varit ett
problem i praktiken. Rådet anses vara välfungerande och därför anser man inte att det behöver
göras förändringar i reglementet annat än att man ser över ordalydelser så att dokumentet blir
juridiskt korrekt.
Arbetet har fungerat och det finns ingen anledning till att ändra något som fungerat och som
faktiskt ger ett reellt inflytande.
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www.ale.se

2020-08-11

Svar av DHR Ale för funktionshinderföreningarna i Funktionshinderådet,
Förmöte 2020-08-11
Kartläggning av verktyg för inflytande och delaktighet i Ale kommun.
En intressant läsning och vi upplevde flera ahaupplevelser men också insikter om att inte
enbart vi ser en del av de problem som påtalas i Kartläggningen.
Beskriver det kort och ger adekvata sidhänvisningar istället för många citat.

Sida 8, när det gäller ”Samtliga råd” ”Se över om det går att i någon form samordna råden.”
Till samma nivå som Näringslivsrådet om möjligt och ett samarbeta över gränserna med de
olika råden skulle vara bra då mycket av det som vi ser som problem i kommunen även
inbegriper näringslivet i allra högsta grad.
Tänk så enkla saker som dörröppnare, trösklar, färgkontraster, dofter…

Sida 9, 1.1.1 Aleförslaget
Har inte hört talas om det… För oss som Funktionshinderrådsmedlemmar så känns det som
om att det är något som det inte har vart direkt bra på att få fram. En mycket bra idé. Tyvärr
så har inte alla funktionshindrade tillgång till Internet. Att det enbart finns på Internet gör att
många funktionshindrade och äldre, där många fortfarande inte har datavana, får sämre
möjligheter att påverka här och det är automatiskt en diskriminering.

Sida 10-11, 1.1.4 Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Det här är något som jag/vi inte känt till tidigare. Eventuellt hade många frågor kunnat
undvikas i Funktionshinderrådet om vi fått mer kännedom om detta verktyg.
Antalet mottagna synpunkter torde visa på en dålig kännedom hos kommunens medborgare.
Och när de kommer in så måste det också ske en återkoppling och en redovisning på
resultatet, så att det går att följa och se att de frågor, synpunkter och klagomål kommer fram
till rätt ställe.
Att de blir behandlade och att en återkoppling sker till de som önskar samt att det finns en
redovisning på inkomna klagomål, och att de behandlas på korrekt vis och inte enbart går till
den person eller avdelning som det klagas på. Vi får hela tiden höra att ingen klagar men när
ingen av våra medlemmar känner till denna enkla väg så kommer inga klagomål längre än till
oss och genom oss emellanåt till Funktionshinderrådet där de enbart väcker irritation.

1

Men den största frågan är: Varför ha det när det inte sker en återkoppling? Antalet mottagna
synpunkter antyder att det inte fungerar som tänkt.

Sida 13 Medborgardialoger : Det här var en suck… Ja det här känns som en ”ser ni, vi
lyssnar”grej.

Sida 14, 1.1.7 Samråd och dialog i PBL - Ja tack tidigt
Vi är 2 personer i Funktionshinderrådet som är utsedda att vara ritningsgranskare. (Vi har
utbildningar inom området, lagar mm). Det här är en av de områden som vi kan utnyttjas till.
Vi ser med andra ögon än proffsen. Idag så känns det som om att vi inte bör vara en del
förrän det är färdigbyggt med eventuella fel och brister. (Det är tyvärr en stor del av
skattepengar som måste användas för att bygga om och bygga rätt. Det upptäcks i
slutbesiktningen).

Sida 18-19, 1.2.2 Rådet för funktionshinderfrågor.
Sista stycket i kursiv stil säger allt om hur vi känner. Frågan är däremot vad som behöver
göras för att det verkligen skall fungera och vi skall vara en tillgång för kommunen och
långsiktigt spara pengar.
-

Vi känner att vi kan tillföra mycket mer än vad vi ges möjlighet till. Ex
Kunskapsöverföring till kommunen. >Vi har försökt att delge information över årens
lopp.
Opinionsbildning åt båda håll
Vi kan initiera nya frågor och idéer i nämnder/kommunstyrelsen och i förvaltningar
Använd oss som det remissorgan som vi faktiskt är utsedda att vara men ge oss också
återkoppling. Kan även ske mellan möten via mail/brev

Låt oss vara en mötesplats för samråd FÖRE beslut som berör alla funktionshindrade.
Exempel är:
Planförslag och många delar efteråt.
Enkelt avhjälpta hinder, både kommunala och privata ägare. Här kan ett samarbete med
Näringslivsrådet vara lämpligt.
(Enkelt avhjälpta hinder är en lag som tillkom för att öka farten i att bygga bort brister i fysisk
tillgänglighet. Det tog för lång tid, och det var olika status i alla kommuner i Sverige).
Lekplatser, idrottsanläggningar, vårdinrättningar, publika lokaler med verksamheter där alla
ska kunna ta del av verksamheten.
2

Gator och vägar.
Alla transporter av personer, färdtjänst och sjuktransporter.
Utöver detta så vill vi tillägga en sak:
Vi saknar att ”Ale för alla” inte är implementerad överallt eller som att den inte existerar
längre. Alla har inte tillgång till Internet.

Vid pennan Pia-Lotta R. Lagerlöf, DHR Ale för Funktionshinderföreningarna i
Funktionshinderrådet.
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Bakgrund
Ales kommunfullmäktige har givit förvaltningen följande uppdrag i verksamhetsplan 2019:
“Förvaltningen ska rensa antalet verktyg för att i stället utveckla processer som tar medborgarnas,
medarbetarnas och andra intressenters medskapande som en del i beslutsprocessen.”
I följande rapport görs en genomgång och presentation av de möjligheter som finns för att ge
inflytande och delaktighet. I huvudsak finns det tre övergripande kategorier:
• Verktyg med syfte att ge ökade möjligheter till inflytande och delaktighet
• Verktyg med syfte att ge möjlighet till informationsutbyte och samråd
• Verktyg för transparens och insyn
Syftet med uppdraget är att ge en samlad bild av nuläget samt föra en diskussion i ämnet och ge förslag
på möjliga framtida scenario.

Diskussion
I detta avsnitt förs en diskussion utifrån det sammanställda materialet och de centrala aspekterna såsom
delaktighet i arbetet. Det finns många olika innebörder av ett så komplext begrepp som delaktighet.
Därför är det svårt att formulera en enda definition. Istället kan man tala om olika former av
delaktighet som beskrivs i SKR:s delaktighetstrappa nedan.
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Verktyg

Information

Konsultation

Dialog

Inflytande

Medbeslutande

1.1.1 Aleförslaget
1.1.2 Allmänhetens frågestund
1.1.3 Medborgarförslag
1.1.4 Medborgarpanel
1.1.5 Ställ en fråga eller lämna en
synpunkt
1.1.6 Ale i 360 grader
1.1.7 Medborgardialoger
1.1.8 Samråd och dialog i PBL
1.1.9 LUPP ungdomsundersökning
1.1.10 Ortsutvecklingsmöten
1.2.1 Pensionärsrådet
1.2.2 Rådet för funktionshinderfrågor
1.2.3 Näringslivsrådet
1.2.4 Ungdomsrådet
1.2.5 Föreningsrådet
1.3.1 Jämför service
1.3.2 Jämför resultat
1.3.3 Kommunens kvalitet i korthet
(KKiK)
1.3.4 Kolada (Kommun- och
landstingsdatabasen)

Att öka invånarnas delaktighet handlar om att hitta fungerande former för dialog, medskapande och
återkoppling. Viktiga förutsättningar för delaktighet är tydlighet och begriplighet. Vad vill vi uppnå
genom att erbjuda Ales invånare och anställda ökad delaktighet? Är det för att vi ska kunna ta tillvara
människors kunskap innan beslut fattas? Är det för att delaktighet skapar förtroende och förbättrar
Ales möjligheter att utvecklas hållbart? Är det för att delaktighet kan bidra till en effektiv förvaltning,
som möter brukarnas behov och når sina mål? Är det för att delaktighet och inflytande i samhället och
makten att påverka sin egen livssituation främjar hälsan? Eller är det för att vitalisera och fördjupa den
representativa demokratin?
Det är viktigt att vara tydlig med delaktighetens syfte och graden av påverkbarhet. I det enskilda fallet
är det också viktigt att definiera vilken form av delaktighet som är möjlig - information, konsultation,
dialog, samarbete eller medbestämmande – och låter det styra valet av metod. Ibland kan olika verktyg
eller metoder förstärka varandra. Till exempel att kommunen skapar goda möjligheter till insyn
(information) som ger invånarna nödvändig kunskap inför dialogmöten.
Medskapande är ett uttryck som används allt mer. Det står för att ge brukare, kunder, vårdtagare och
anhöriga större ansvar och fler möjligheter till inflytande och genomförande. Genom ett systematiskt
tillvaratagande av erfarenheter och kunskaper från berörda kan verksamheten bli bättre. Människor är
inte bara passiva mottagare av kommunala tjänster utan det finns erfarenheter som kan bidra till att
utveckla tjänsten. På så sätt kan individer stärkas och vara med att förbättra de offentliga tjänsterna.
Vid val av metod spelar det roll vilken grupp i samhället man vänder sig till, äldre, unga, barnfamiljer,
näringslivet etc. Det påverkar förutom val av metod även plats, tid och sätt att kommunicera.
Det behövs olika verktyg för delaktighet i olika sammanhang och för olika ändamål. Det kan inte finnas
ett verktyg för allt. Medskapande är en komplex och omfattande uppgift och det är svårt att begränsa
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det till enstaka verktyg, processer eller grupper. Snarare behövs en mångfald för att få med så många
medskapare som möjligt. Begränsning tycks framförallt finnas i vad som är möjligt att hantera sett ur
perspektivet hur mycket resurser som finns för att arbeta med medskapande. En viss form av
inflytande eller delaktighet kan fungera i ett sammanhang, men inte i ett annat.
Vid genomgång av Ales kommuns verktyg och rådgivande organ bedöms de flesta nå upp till nivån
information och konsultation. De rådgivande organen kan i viss omfattning ha dialog och inflytande i
de specifika frågorna som råden arbetar med. Det finns exempel när råden är med i utformning av
strategier och även är remissinstans och diskussionspartner för kommunen.
Sammanfattande bedömning - våra verktygs grad av inflytande.
När det gäller att tillhanda hålla information kring att jämföra resultat och service finns det en
pedagogisk utmaning i att beskriva vad de betyder för verksamheten. Det finns även en utmaning i att
fånga en verksamhet såsom förskola eller äldreboende endast genom att jämföra en rad nyckeltal. Att
göra jämförelse är avgörande för att kunna relatera en siffra, antingen bakåt i tiden eller i jämförelse
med andra. Problemet med detta är att olika kommuner har olika förutsättningar för att hantera sina
utmaningar och att man inte kan mäta allt som avgör kvalitén på verksamheten. Kvalitet är ett komplex
och mångfacetterat begrepp som ofta är svårt att sätta sig in i när man inte aktivt arbetar med det
dagligen.
Samhällsutvecklingsfrågor är komplexa och det kan vara svårt att veta vilka beslut som påverkar en som
person i framtiden. Att det idag saknas gängse metoder för att möta denna komplexitet är tydligt. Det
är också tydligt att det inte går att lösa komplexa frågeställningar, utan det går endast att hantera dem. I
dagens system finns det brister i tilliten mellan kommunen och medborgare. Frågan är hur man bygger
nya arbetsmetoder för att möta framtidens utmaningar och utveckling.

Avgränsningar
Ekonomi och resurser
Det finns kostnader och resurser relaterade till samtliga verktyg och rådgivande organ. Flera av råden
har avsatta medel för verksamhet, arvoden och övriga kostnader. På samma sätt finns det kostnader för
att köpa in och hyra verktyg och IT-system. Dessutom finns det personalkostnader för att hantera
verktyg eller för sekreterarskap i möten och engagemang av chefer och medarbetare inom
organisationen. Det ligger inte inom uppdraget för den här utredningen att sammanställa dessa
kostnader utan detta är en del som vid behov bör utredas vidare.
Daglig delaktighet
Utredningen har inte tagit ställning till eller sett över hur den dagliga delaktigheten sker mellan till
exempel hemtjänstpersonal och brukare eller förskolepersonal och barn och föräldrar. Fokus har varit
på de kommungemensamma systemen.
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Slutsats och rekommendation
Det finns mycket statistik och jämförelsetal av olika slag men långt ifrån allt används eller analyseras.
Här finns möjligheter att utveckla, analysera och använda mer information från olika verktyg. Det kan
också vara lämpligt att koncentrera sig mer på färre verktyg och bli bättre på att använda dem.
 Se över verktygen som finns och rensa bort de som används väldigt lite eller inte alls
 Avveckla medborgarförslaget och låt det ersättas av Aleförslaget
Det finns idag en otydlig koppling från rådgivande organ till styrning-, ledning- och
uppföljningssystemen. Om man vill uppnå verkligt inflytande och medbestämmande måste dessa
kopplingar bli tydliga. Det varierar mellan de olika råden hur man håller kontakt med övriga
medlemmar och föreningar. Till stor del är rådens huvuduppgift att samordna och leda in åsikter och
förslag till kommunen. Ett sätt att förtydliga uppdraget är att inför varje punkt precisera graden av
inflytande. För de rådgivande organen är nära kontakt med politiker och beslutsfattare viktig och
möjligheterna till en sådan kontakt varierar stort. De olika råden är också olika och har därför olika
behov och arbetar på olika sätt. Det är viktigt att ta hänsyn till det i kommunikation och kontakt.
Föreningsrådet har inte mycket inflytande och det är inte klart vilken roll man har och vad man ska
prata om. Frågan är om rollerna kan utvecklas eller om man ska prova andra former av dialog och
samverkan. Näringslivsrådet har en starkare ställning i samhället och påverkar kommunens utveckling
och arbetstillfällen.
Intressegrupper kan vara ett alternativt sätt att arbeta istället för ett råd. Ett exempel är det nybildade
cykelrådet som är en mer öppen grupp för privatpersoner, föreningar och företag som är intresserade
och engagerade av cykling och cyklar. Gruppen har en rådgivande roll och är ett bollplank för
kommunen i frågor som rör mobilitet och resandet. Gruppen är obyråkratisk och har inga reglementen
och inga arvoden. Gruppen ger värdefulla åsikter som kan användas i cykelrelaterade frågor.
 Se över om intressegrupper kan vara ett alternativt sätt att arbeta med vissa frågor
 Se över rådens uppdrag och hur de är kopplade till kommunens styrning- och ledningssystem
 Förtydliga rådens möjlighet till delaktighet
Ett viktigt uppdrag för ortsutvecklingsmöten är att få en dialog med invånarna för att ta del av deras
åsikter. För att uppnå det behöver förslag och utvecklingsfrågor tas upp i ett tidigt skede så att
medskapande är möjligt. Ortsutvecklingsmöten bör utvecklas mot mer engagemang från
kommuninvånare. Det finns en tendens att val av frågor påverkar hur många deltagare som kommer till
mötet. Mötena fyller en funktion som mötesplats åtminstone för den äldre delen av befolkningen men
hur kan man få ungdomar och barnfamiljer att komma?
Ortsutvecklingsmötena har inte levt upp till intentionerna att vara en mötesplats för dialog och
utveckling av orten utan tendera att bli informationsmöten.
Det är viktigt att politiker och deltagare får information i tidiga skeden och kan vara med och påverka.
För att uppnå grundtanken att nå ortsutveckling behöver politiker ta ansvar och bjuda in till diskussion
och delaktighet och även se till olika gruppers intressen och behov.
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 Ta upp frågor i ett tidigt skede när förutsättningar för påverkan finns. Var tydlig med syftet och vad mötet
handlar om, bjud in till diskussion och tänk på att ha ett program som är anpassat till olika grupper i
samhället
 Se över antalet möten om andra alternativ kan vara bättre i vissa fall. Många frågor har ett kommunperspektiv
och kan därför vara bättre att hantera i ett kommungemensamt forum
 Se över om intressegrupper kan vara ett bättre alternativ för vissa frågor
 Använd andra verktyg som t.ex. “Hål i gatan” för frågor av den typen
En viktig fråga är hur man bäst uppnår jämställdhet för män, kvinnor, gamla, unga. Att använda
Facebook och sociala medier kan öka delaktighet och engagemanget för vissa grupper och helt klart är
att olika grupper i samhället behöver olika typer av verktyg, grupper, råd, mm. Ju större utbud som
finns av olika metoder desto större blir möjligheterna till en ökad delaktighet och engagemang.
Samtidigt finns en risk att detta utbud inte är tillgänglig för alla i samhället.
Kommunen behöver också ta ställning till hur mycket man är beredd på att släppa makt till medborgare
och vilken typ av frågor kan man låta samhället få ta ställning till i en mer omfattande och inkluderande
dialog? Delaktighet och inflytande behöver inte betyda att man får som man vill. Det viktiga är att det
tas om hand och att man upplever att man har lyssnat på den framförda synpunkten. Delaktighet
behöver också ske i ett samspel mellan profession och invånare där det ibland är viktigt att se till den
bästa lösningen för flertalet framför mer individuella lösningar. Påverkan sker på många olika plan som
vilken status och position man har i samhället och vilka man känner och andra mer informella
kontaktvägar.
 Kan medborgarbudget vara en möjlighet att öka engagemang och delaktighet
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1.1 Verktyg med syfte att ge ökade möjligheter till inflytande och delaktighet
1.1.1 Aleförslaget

Aleförslaget lanserades den 2 september 2019 på ale.se. Alla som har någon slags anknytning till Ale
kan lämna förslag. Ingen åldersgräns finns, vilket betyder att även barn och ungdomar kan engagera sig.
Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan däremot inte lämna förslag.
Invånarna lämnar förslag digitalt via ett formulär på kommunens webbplats, eller med hjälp av
kommunens kontaktcenter. Innan publicering kommer förslagen att granskas. Om förslaget bryter mot
lagar, kommunens policy eller handlar om områden som inte är en del av kommunens verksamhet (till
exempel motorväg eller vårdcentral) kommer det inte att publiceras. I sådana fall meddelas
förslagsställaren om detta. Förslaget finns sedan publicerat i 90 dagar så att andra kan läsa, kommentera
och stödja förslaget genom att rösta på det. När ett förslag har fått minst 75 röster lämnas det till
ansvarig sektor eller nämnd för hantering.
Aleförslaget ska utveckla medborgardialog och förbättra invånarnas möjlighet till påverkan och
inflytande. Det ska också ge möjlighet att utveckla demokratin samt hjälper politikerna att fokusera på
angelägna frågor som är viktiga för medborgarna. ”I ett bra samhälle ska alla kunna vara med och
påverka”, sägs det vid lanseringen.
Under perioden september till december 2019 kom det in 118 Aleförslag. 13 av förslagen fick över 75
röster och har skickats för vidare hantering.
Aleförslaget gör det lätt att lämna in ett digitalt förslag till kommunen samt ger en indikation om hur många som ställer
sig bakom förslaget.

1.1.2 Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige har i maj 2009 beslutat att införa ”Allmänhetens frågestund” i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågorna från allmänheten ska gälla
ärendepunkter som fullmäktige ska behandla under mötet
Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande och/eller av kommunstyrelsens förste vice
ordförande och frågestunden är begränsad till tjugo minuter.
Det går bra att ställa frågan direkt på kommunfullmäktiges sammanträde. Frågorna kan också skickas in
i förväg via e-post, brev eller fax men frågeställaren ska närvara vid mötet.
Enligt kommunallagen ska fullmäktiges sammanträden vara offentliga (42 §) men det är upp till
fullmäktige att bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde
med fullmäktige (16 §).
I Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2010, §
170, ändrad av kommunfullmäktige den 10 oktober 2016, § 174 beslutades att Allmänhetens frågestund
ska genomföras som första ärendepunkt vid varje sammanträde. Frågestunden omfattar
ärendepunkterna vid dagen sammanträde och besvaras av kommunstyrelsens ordförande och/eller av
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
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En granskning av Kommunfullmäktiges samtliga protokoll 2017 till 2019 visar att det under 24 möten
ställdes tre frågor från allmänheten. Två frågor rörde utvecklingen av äldreomsorgen i Ale kommun
och en handlade om ombyggnaden av Da Vinciskolan och Ale kulturrum.
Alla kommuninvånare har rätt att ställa en fråga till kommunfullmäktige och få ett svar. Frågorna kan
dock inte debatteras i fullmäktige vilket i praktiken begränsar möjligheten till delaktighet och inflytande.
Väldigt få invånare har använt sig av möjligheten att rikta en fråga direkt till kommunens högsta
beslutande organ.
När förslaget att införa Allmänhetens frågestund togs upp var det med syftet att förbättra Alebornas
möjligheter att påverka kommunala beslut och kommunala verksamheter och att frågeställare bjuds in
att delta i den politiska processen. Motionären hänvisade också till Ales låga betyg i nöjd-inflytandeindexet i SCB:s medborgarenkät som motiverar att fler möjligheter till påverkan skapas.
En granskning av kommunfullmäktigeprotokoll 2017 – 2019 visar att möjligheten att påverka genom
att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige inte har efterfrågats av invånare. Tre frågor ställdes de
senaste tre åren.
Möjligheten att ställa en fråga till kommunfullmäktige utnyttjas mycket sällan och medger i praktiken inga större
möjligheter till delaktighet och inflytande. Å andra sidan kräver tillhandahållandet av möjligheten inga resurser.
1.1.3 Medborgarförslag

Alla kommuninvånare i Ale som har en idé eller ett förslag på en förändring kan skicka ett
medborgarförslag till kommunen. Medborgarförslaget lämnas till och besvaras av politikerna i
kommunfullmäktige eller i annan nämnd.
Den som är folkbokförd i Ale kommun kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Detta
gäller även ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt.
Dock kan föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag inte lämna medborgarförslag.
Medborgarförslaget ska handla om ett ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en
fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Detta betyder att medborgarförslaget, med andra ord,
måste röra kommunens verksamhet eller det kommunen är ansvarig för. Det får inte gälla ett ärende
som rör myndighetsutövning mot enskild person eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.
Rätten att lämna medborgarförslag i en kommun ska enligt kommunallagen (8 kap. Delaktighet och
insyn, 1 §) beslutas om av kommunfullmäktige. ”Den som är folkbokförd i kommunen eller i en
kommun inom landstinget får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige
(medborgarförslag)”.
Kommunfullmäktige i Ale kommun biföll den 19 maj 2009 en motion om medborgarinflytande och
beslutade att ”folkbokförd medborgare har rätt att enskilt väcka förslag i kommunfullmäktige, s.k.
medborgarförslag. Vid samma möte beslutade fullmäktige också att allmänhetens frågestund ska
genomföras som första ärendepunkt vid varje fullmäktigemöte.
Medborgarförslag var en ansats från Sveriges regering för att fördjupa den svenska demokratin. Den 4
april 2002 antog riksdagen regeringens proposition ”Demokrati för det nya seklet” (Prop. 2001/02:80).
I propositionen presenterades en långsiktig strategi för att värna och fördjupa den svenska demokratin).
Bakgrunden till propositionen var vad man kallar ”ett problem med den svenska demokratins
funktionssätt”. Som problem sågs bl.a. rekordlågt valdeltagande 1998, lågt politiskt deltagande bland
unga, liksom bland personer med utländsk bakgrund och arbetslösa. Medborgarförslag infördes som
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en möjlighet i kommuner för att stödja den lokala demokratin och därmed minska politisk
marginalisering och utanförskap, samt öka det politiska engagemanget i kommunen.
I Ale kommun har sedan hösten 2009, 28 medborgarförslag lämnats in till kommunen för
ställningstagande. Den genomsnittliga tiden från lämnat förslag till beslut i KF var 14 månader. 20
medborgarförslag har avslagits och i sju förslag har KF ansett förslaget som besvarat när behovet har
upphört eller när förslaget anses vara tillgodosett i pågående utredningar. Bara ett medborgarförslag har
fått bifall av kommunfullmäktige, förslaget om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. Sju
inlämnade medborgarförslag var förslag mot av kommunen planerade åtgärder som t.ex. mot
byggandet av motivationsboende för människor med missbruksproblematik på viss plats eller
försämrade färdtjänstregler. Här har kommuninvånarna använd medborgarförslagsrätten som en
protestlista istället för ett forum att väcka nya kommunala politiska frågor.
14 förslag syftade till att få igång någon form av utveckling som gynnar hela eller stora delar av Ale
kommun som t.ex. anlägga utegym, skatepark eller parkanläggningar. Sju förslag avsåg insatser för
enskilda intressegrupper som t.ex. gång- och cykelväg till ett villaområde, bidrag till en förening etc.
Möjligheten att lämna medborgarförslag gör att politikerna kan se vilka frågor som engagerar
kommuninvånare. Genom medborgarförslag ska medborgare ges möjlighet att påverka
kommunpolitiken i frågor av vikt för samhället.
Medborgarförslagen som har lämnats in till Ale kommun är ofta verkställighetsfrågor som kommunens
beredande nämnder borde kunna besluta om istället för att ett medborgarförslag ska gå hela kretsloppet
från kommunfullmäktige till beredande nämnder och sedan tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.
Användandet av denna möjlighet hade förkortat handläggningstiden för ett medborgarförslag som idag
ligger på 14 månader i genomsnitt, avsevärt.
Att införandet av medborgarförslag ökade medborgarnas möjlighet att delta i politiken samt öka deras
personliga engagemang i en ny kanal för politisk påverkan är svårt att argumentera mot. Den aktiva
handlingen att tillgodose en demokratisk norm gör också att individen, i det här
fallet förslagslämnaren, känner sig som en god demokratisk medborgare. Men sett till påverkanskraft (1
bifall i 28 förslag) och det relativt låga antalet inlämnade förslag totalt (3/år) kan man dra slutsatsen att
medborgarförslag visserligen är ett demokrativerktyg men med svag möjlighet till påverkan och
inflytande.
Svag möjlighet till påverkan och inflytande samt alldeles för lång handläggningstid för de förslag som lämnades. Kan
ersättas av Aleförslaget. KF beslutade 2020-01-27 att avskaffa medborgarförslag från och med 1 februari 2020.

1.1.4 Medborgarpanel

Medborgarpanelen består av en grupp människor i olika åldrar och med olika bakgrund som besvarar
och diskuterar frågor som är aktuella för kommunen. Medborgarpanelens deltagare ska vara 18 år eller
äldre, bo i kommunen och inte vara aktiv i någon av kommunens politiska nämnder eller i
kommunfullmäktige. I panelen ingår drygt 300 medlemmar som får svara på frågor som skickas ut via
e-post 3–4 gånger per år. En del av frågorna som skickas ut regelbundet syftar till att följa upp
kommunens strategiska målsättningar som till exempel inflytande och trygghet. Andra frågor ställs för
att få en ögonblicksbild av aktuella viktiga frågor för kommunen som till exempel hållbarhet,
renhållning, delaktighet, psykisk ohälsa med mera. Medborgarpanelens sammansättning är relativt
representativ och resultaten i liknande undersökningar som görs av SCB i medborgarenkäter ligger nära
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medborgarpanelen i utfallet. Metoden är väl lämpad för att snabbt ta reda på invånarnas inställning i
vissa frågor.
Medborgarpanelen används i konsultativt syfte och kan därför anses ge vissa möjligheter till inflytande. Användandet av
verktyget medför inga kostnader.
1.1.5 Ställ en fråga eller lämna en synpunkt

I juni 2002 beslutade kommunstyrelsen att ett system för klagomålshantering ska införas den 1 januari
2003 och kommungemensamma riktlinjer för klagomålshantering antogs.
Syftet med klagomålshanteringen var dels att få en snabb hantering av klagomål för att undvika att
problem accelererar och dels att skapa ett viktigt underlag för lärande och det ständiga förbättrings- och
utvecklingsarbetet.
Klagomål definierades som ett klart uttryckt missnöje med kommunens service eller tjänster. Missnöjet
kan röra hur servicen eller en tjänst utförts, nivån på åtgärden eller avsaknaden av åtgärd från
kommunens sida. I riktlinjerna slogs fast att klagomålen ska dokumenteras så att de kan sammanställas
för analys, utvärdering och lärande. Klagomålen ska fortlöpande följas upp inom förvaltningen enligt av
respektive nämnd fastställda rutiner.
Den 13 januari 2009 beslutade kommunstyrelsen att revidera tidigare beslut om klagomålshantering och
antog riktlinjer för en kommunövergripande synpunktshantering. Fram till dess hade bara Vård- och
omsorgsnämnden infört klagomålshanteringen.
I de nya riktlinjerna för synpunktshanteringen förtydligas att synpunktshantering handlar om att
utveckla dialogen med brukarna och medborgarna och att skapa dels ökad delaktig-het och inflytande
för den enskilde och därmed en bättre kvalitet och dels ökad legitimitet för kommunens tjänster och
service. Detta skulle leda till ett ökat förtroende för den kommunala verksamheten.
Enligt riktlinjerna för synpunktshanteringen ska alla synpunkter registreras inom respektive nämnds
förvaltning. Synpunkterna ska dokumenteras så att de kan sammanställas för analys, utvärdering och
lärande. Synpunkterna ska fortlöpande följas upp inom förvaltningen enligt av respektive nämnd
fastställda rutiner. Synpunktshanteringen var också tänkt som ett komplement till kommande
servicedeklarationer.
På Ale kommuns hemsida finns idag möjlighet att ställa en fråga eller lämna en synpunkt i vilket ärende
som helst. Det kan vara en fråga, ett klagomål eller en synpunkt.
Om man lämnar sina kontaktuppgifter utlovas svar på frågor från kommunen. Man kan dock också
vara anonym genom att välja att man inte vill bli kontaktad. Frågor och synpunkter tas emot av
Kontaktcentret och skickas sedan vidare till berörd nämnd.
Antalet frågor/synpunkter från kommuninvånare har varierat under åren:
2019: 119 st mottagna synpunkter (fram till 2019-10-31)
2018: 139 st mottagna synpunkter
2017: 194 st mottagna synpunkter
2016: 77 st mottagna synpunkter (här startade Kontaktcentret)
Inkomna synpunkter registreras idag av kontaktcenter i Artvise och skickas vidare till berörd
sektor/nämnd för handläggning. Synpunkt tas emot av verksamheten och tilldelas handläggare.
Verksamheten gör bedömning om registrering i Castor krävs.
Synpunkter och avvikelser som rör personer som har beviljade insatser inom socialtjänsten eller Hälsooch sjukvården dokumenteras av verksamheterna och kontaktcenter direkt i verksamhetssystemet
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Treserva. Särskild rutin finns framtagen av Socialt ansvarig samordnare, SAS, sektor Arbete, trygghet
och omsorg.
Dagens arbetssätt i övrigt ger inte möjlighet till en systematisk uppföljning av inkomna synpunkter.
Kontaktcenterchefen menar att vid rätt hantering av synpunkter och en vettig kategorisering vad
synpunkterna handlar om kan vi utveckla vår verksamhet. Genom synpunkterna kan verksamheterna
avhjälpa fel och utveckla sin verksamhet genom systematisk analys.
Eftersom synpunkter idag inte kategoriseras och ingen återkoppling sker från sektor till kontaktcenter är det svårt att
bedöma verktygets kommunövergripande relevans.
1.1.6 Ale i 360 grader

För att hitta ett sätt för att hantera en omställning till en hållbar samhällsutveckling har Ale kommun
sedan 2017 startat upp ett arbete kallat Ale i 360 grader. Ale vill testa ett nytt arbetssätt i liten skala som
är framtaget för att kunna hantera de komplexa frågor som inryms i kommunens framtida utmaningar.
Detta arbetssätt handlar om att ha en förmåga att kunna ställa om och att arbeta med medborgare och
andra aktörer. För att kunna hantera komplexa frågor behöver man formulera, pröva och lösa problem
tillsammans över gränser i Ale. Ale i 360 grader är därför ett arbetssätt och ett förhållningssätt som
syftar till att göra detta och samtidigt stärka befintliga demokratiska processer.
Ale i 360 grader har arbetat utifrån tre kompletterande processer: Lyssnadet (perspektivinsamling),
Expeditionen samt Plattformen. Den första delen, perspektivinsamlingen, handlade om att hitta de frågor
som är angelägna i Ale och att även lyssna på dem som vanligtvis inte hörs. Genom samtal och
intervjuer med alebor i alla åldrar, politiker, tjänstepersoner, och personer som arbetar i Ale kunde över
200 personer få komma till tals om vad som upplevs som viktigt i Ale. Vid öppna stormöten bjöds
invånare in till att prioritera bland framtagna områden, för att sedan lämna över beslutet till
kommunfullmäktige. Beslutet att Ale 360 ska testas och skicka ut en expedition med fokus på området
”Det mänskliga mötet är viktigt” togs 17 juni 2019 av kommunfullmäktige.
Expeditionen är en arbetsgrupp som har fokus på ett av de framtagna områdena från
perspektivinsamlingen: Det mänskliga mötet är viktigt. Gruppen består av cirka 30 personer, där
invånare, personer som jobbar i Ale, tjänstepersoner i Ale kommun och politiker möts i dialog.
Metoden som används för dialogen är en backcastingprocess, där man startar i framtiden, för att sedan
komma till hur det ser ut idag, vilka insatsområden som kan brygga över gapet och slutligen hur vi ska
kunna göra det. I expeditionen integreras olika perspektiv, människor möts och med hjälp av utbildad
samtalsledare kan dialogen komma bortom rådande system och hitta de frågor och insatsområden som
gör att vi kan komma närmare dit vi vill. För närvarande är det en Expeditions-grupp som arbetar
utifrån Ale i 360 grader-sättet. Framåt kan fler frågor komma att använda arbetssättet på lite olika sätt.
Plattformen är den tvärsektoriella grupp inom organisationen som tar emot det som kommer från
Expeditions-gruppen och kopplar det till redan pågående processer och kärnverksamhet. Parallellt har
det också funnits en designgrupp där kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, tillsammans
med kommunchef och tjänstepersoner har arbetat fram modellen för genomförandet.
Ale i 360 grader är ett pågående arbete under utveckling. Ambitionen är att kunna användas som dels
ett demokrativerktyg, där det finns förmåga att arbeta med aktörer och medborgare, samt ett
omställningsverktyg, där det finns en förmåga att hitta sätt att hantera komplexa samhällsfrågor
tillsammans.
Ale 360 är under utveckling. Metoden ger stor möjlighet till delaktighet och medskapande.
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1.1.7 Medborgardialoger

Medborgar- eller invånardialog som det senare kallades, har identifierats som ett möjligt verktyg för att
öka invånares och medarbetares delaktighet i kommunen. Utgångspunkten i Ale var initialt att man ville
skapa delaktiga invånare och samtidigt kunna öka effektiviteten i form av till exempel färre överklagade
beslut. Den 30 november 2015 antog kommunfullmäktige en policy för invånardialog i Ale kommun.
Policyn bygger på följande sju principer:
• Vi tar ansvar för att föra dialog i de frågor där invånarperspektivet är viktigt, och inser samtidigt
att invånarna själva måste få möjlighet att initiera och ta initiativ i dialogprocesser med
utgångspunkt i sin verklighet.
• Vi inser att dialogen i sig skapar värden och ibland kan syftet med dialogen vara just själva
samtalet mellan invånare och representanter från kommunen. Utöver detta ska dialogen även
bidra till att bättre beslut kan aktualiseras och fattas.
• Vi bjuder in till dialog i ett tidigt skede när frågor fortfarande är påverkbara, och vi är tydliga
med information kring var, när och hur påverkbarheten finns.
• Vi för en dialog tillsammans med berörda grupper även i verkställighetsfrågor.
• Vi fokuserar på invånarnas perspektiv och strävar efter att dialogen ska skapas tillsammans med
invånarna, och att dialogen i sig ska bidra till idébyten och nya insikter för alla inblandade.
• Vi arbetar aktivt med att identifiera hur och vem våra dialogfrågor berör, och använder sedan
anpassade dialogvägar och dialogmetoder för att nå och delaktiggöra dessa grupper och
individer.
• Vi glömmer aldrig att löpande återkoppla dialogprocessen till berörda parter, och vi anpassar
oss efter målgruppen i våra vägar för att nå ut.
I policyn sägs också att politiska instanser så som sektorer och verksamheter ansvarar för att identifiera
och genomföra dialoger.
Under 2017 erbjöds utbildning för nyckelpersoner och chefer i samtliga sektorer och en handbok som
skulle stödja arbetet med att invånardialog blir en naturlig process i verksamheternas arbete togs fram.
Inom samtliga nämndområden har arbete genomförts för att pröva medborgardialog inom olika frågor.
Frågorna i dialoger har varit både inom den dagliga ordinarie verksamheten men också specifika
frågeställningar som Trafikplanen som var tema på ett antal ortsutvecklingsmöten.
I verksamhetsplan med budget 2019 beskrivs vikten av att möta invånarnas förväntningar på ökad
delaktighet och inflytande och att delaktigheten måste vara verklig. Såväl politiken som förvaltningen
har ett stort ansvar för att använda olika dialogmetoder där det förbättrar resultatet av kommunens
arbete. Dialog bör användas i de fall det tillför kompetens till frågan eller förstärker förankringsarbetet.
Problemet med invånardialoger om verksamhetsfrågor har varit att det är svårt att bjuda in till dialog i
ett tidigt skede när frågorna fortfarande är påverkbara.
Medborgardialoger skulle ingå som en del av beslutsprocessen på lokal nivå för att öka medborgares insyn och inflytande.
Samtidigt handlar det många gånger om metoder för beslutsfattare att lyssna in och fånga upp intressen och åsikter i
samhället och bidra till att förankra redan fattade beslut. Gränsen för hur stort inflytande som deltagare i
medborgardialoger bör ges i beslutsfattandet är tämligen oklart. Det är också oklart hur, när och var invånare själva kan
initiera och ta initiativ till dialogprocesser.
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1.1.8 Samråd och dialog i PBL

Inom ramen för Plan- och bygglagens (PBL) instrument finns det ett uttryckligt krav på insyn i de
formella processerna. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att
ge möjlighet till insyn och påverkan.
3 kapitel 8 § i PBL stipulerar att kommunen ska samråda med länsstyrelsen, landstinget och de
kommuner som berörs när kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller gör ändringar i
planen. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.
Även när kommunen tar fram ett detaljplaneprogram eller förslag till detaljplan, så ska kommunen
samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda andra kommuner och de kända sakägarna,
bostadsrättsägare, hyresgäster och boende som berörs. Andra myndigheter, sammanslutningar och
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse i planprogrammet och detaljplan ska också ingå i
samrådet.
Berörda invånarnas yttrande kan påverka utformningen av planen, framförallt tidigt i processen (under
programsamråd och samråd) då det finns störst möjlighet att göra ändringar i planförslaget. Efter
granskning/utställning får väsentliga ändringar inte göras i planförslaget.
Under samrådstiden håller kommunen i vissa fall ett informationsmöte dit bland annat berörda
sakägare i området kallas. Mötet är öppet för alla och ett bra tillfälle att ställa frågor.
De som är berörda sakägare och har lämnat in skriftliga synpunkter under samråd eller
granskning/utställning kan överklaga ett beslut om antagande.
Det finns tydliga lagkrav i PBL om samråd i planprocesser men dialoger kan öka invånarnas delaktighet och
engagemang i samhällsplaneringen som kan leda till en bred demokratisk förankring. Ibland kan det dock vara svårt för
invånare att skilja på vad som går att påverka och vad som inte är påverkbart. Det är även en utmaning att veta vad
man kommer att påverka för framtida generationer.
1.1.9 LUPP ungdomsundersökning

LUPP undersökningar används för att ta ungdomars åsikter om hur det är att leva som ung i Ale, på
allvar. LUPP undersökningen är en enkätfrågestudie där elever i årskurs 8 och andra året på gymnasiet
svarar digitalt på ca 70 frågor som röra 10 olika frågeområde såsom hälsa, skola, fritid m.m. Arbetet
med att använda resultatet av LUPP i skolor och förvaltningar pågår kontinuerligt.
LUPP är samtidigt ett viktigt verktyg för att påverka ungas situation till det bättre och är därför en
viktig del av folkhälsoarbetet i kommunen och ingår i samverkansforumet "Tidiga samordnade insatser
för barn, unga och familj (TSI)".
Genom LUPP får Ales invånare, tjänstepersoner och politiker större kännedom om ungas erfarenheter
i kommunen och därmed större möjligheter att utifrån kunskap förbättra ungas situation i Ale.
Resultatet ger även ett underlag i samtal mellan den kommunala organisationen, de politiska partierna
och ungdomar för ökad samsyn kring ungas livssituation i kommunen. Att regelbundet genomföra
LUPP gör det möjligt att jämföra resultaten över tid och identifiera behovsområden tillsammans med
övriga undersökningar och uppföljningsdokument.
Luppundersökningen ger en bild av ungdomars upplevda levnadssituation inom en rad olika fält. Detta ger ett underlag
för att diskutera frågor med berörda aktörer och samlas kring gemensamma utmaningar kring hur det är att vara ung i
Ale.
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1.1.10 Ortsutvecklingsmöten

Beslutet att det skulle inrättas så kallade ortsutvecklingsmöten togs i samband med
organisationsförändringen i Ale kommun som trädde i kraft vid halvårsskiftet 1997. Då avskaffades
kommundelsnämnderna och en central organisation skapades.
I arbetsordningen beskrevs ortsutvecklingsmötenas verksamhetsområde och uppgifter. En
försöksverksamhet med ortsutvecklingsmöten genomfördes med start hösten 1997 i Surte tätort och
Hålanda församling. I arbetsordningen slogs fast att ortsutvecklingsmötena ska behandla frågor av vikt
för det geografiska området, förmedla information till och från detta område i kommunala frågor samt
framföra lokala opinioner till de kommunala beslutsfattarna. Kommunstyrelsen skulle informeras om
mötens förhandlingar genom protokoll från möten. Det slogs också fast att ortsutvecklingsmöten inte
äger rätt att fatta beslut i kommunala frågor men gärna få göra uttalanden. Mötena skulle vara ett forum
för dialog, där spontana frågor kan ställas till politiker och svar ges på i förväg ställda frågor. Det skulle
inte bli ett forum för en envägs information från kommunens företrädare.
Den 2 november 1998 utvärderade demokratigruppen försöksverksamheten med ortsutvecklingsmöten
och representanter från ortsutvecklingsmöten i Surte och Hålanda redovisade sina i huvudsak positiva
erfarenheter. Demokratigruppen beslutade att ställa sig bakom ett förslag till förlängning och utökning
av försöksverksamheten från 1999 till 10 orter och förslaget fördes till kommunfullmäktige för beslut.
I samband med utökningen av försöksverksamheten reviderades arbetsordningen för
ortsutvecklingsmöten våren 1999. I den reviderade versionen skrevs att syftet med
ortsutvecklingsmöten är att ytterligare stärka den lokala demokratin och öka kommuninvånarnas
inflytande. Ortsutvecklingsmötena ska vara kommunfullmäktiges organ för dialog med
kommuninvånarna i syfte att stimulera till utveckling av kommunens orter. Den 25 januari 1999
beslutade kommunfullmäktige att från 1999 och tills vidare förlänga och utöka verksamheten med
ortsutvecklingsmöten till att omfatta orterna Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Starrkärr-Kilanda,
Älvängen, Skepplanda, Hålanda och Alvhem.
Sett till besöksantal så skiljer det sig mellan de olika orterna. I relation till sin befolkningsmängd, är
Bohus, Alvhem och Hålanda välbesökta ortutvecklingsmöten över perioden. Det som är tydligt är att
antalet besökare är beroende av vilken fråga som avhandlas. Under 2016 gjordes också en
undersökning kring besökarnas genomsnittsålder som uppmättes till knappt 66 år.
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I en kvantitativ granskning har protokollen från 30 ortsutvecklingsmöten (3 möten/ort) analyserats. I
de granskade möten 2017 - 2018 visade protokollen att 78 % av alla ärenden sattes på agendan av
mötespresidierna, 22 % initierades av invånare, nästan uteslutande som spontana frågor under möten.
Fördelningen mellan kommunövergripande ärenden och lokala ärenden var 46 %
kommunövergripande och 54 % lokala ärenden. Om man försöker klassificera ärendenas karaktär
enligt SKR:s inflytandetrappa visar det sig att 97 % av alla ärenden kan betraktas som
informationsärenden utan möjlighet till inflytande eller delaktighet. Här handlar det om att
informationen är enkelriktad men att det finns möjlighet att ställa frågor och eventuellt får ett svar. Att
göra information tillgänglig kan skapa bättre förutsättningar för demokratiskt deltagande i processer
men inbjudna kan lätt känna sig överkörda om de bara får information och inte möjlighet att påverka
beslut. Fyra ärenden kan betraktas som konsultation. Här genomfördes workshops som punktinsatser
för att hämta in information dock utan uppföljning eller vidare dialog kring frågan. Konsultation är bra
för beslutsfattare kan få kunskap om inbjudnas inställning, känslor och idéer som kan användas som
underlag för beslut. Om dock beslutsfattare inte är påverkningsbara och om inte återkoppling sker
kring hur de resonerade i beslutsprocessen kan förtroendet skadas.
Vi kan se att antalet besökare på ortsutvecklingsmöten starkt påverkas av ärenden som tas upp vid
mötet. Vid möten med stora deltagarantal handlar det oftast om protester mot något som uppfattas
som en försämring, till exempel utbyggnad av vindkraft i Starrkärr, förändringar i kollektivtrafik,
nedläggning av en skola, placering av ett motivationsboende eller tillfälliga bostäder för flyktingar.
I ett möte med ortutvecklingsmötenas presidier framkom förslaget att ortsutvecklingsmöten måste
planeras bättre och ha en framförhållning så att frågor som tas upp fortfarande är påverkbara.
Presidiernas ledamöter var överens om att ortsutvecklingsmötena är ett bra forum för beslutsfattare att
träffa väljarna.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ortsutvecklingsmöten säkert fyller en viktig funktion som mötesplats för den
något äldre del av befolkningen. Här kan man få information från kommunen och kan passa på att framföra synpunkter
eller klagomål på det man uppfattar som inte är bra i närområdet. Samtidigt är det svårt att på ett möte svara på alla
frågor som kan ställas om kommunens breda verksamhet och det är också svårt att i efterhand förmedla svar på frågor
som har kommit upp under mötet. Som demokratiskt verktyg för att skapa engagemang, delaktighet eller rent av
medskapande verkar ortsutvecklingsmötena i sin nuvarande form inte fylla någon funktion.
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1.2 Verktyg med syfte att ge möjlighet till informationsutbyte och samråd
Enligt Kommunallagen, 8 kap. Delaktighet och insyn, 3 §, ska nämnderna verka för att samråd sker
med dem som brukar deras tjänster. Ale kommun samverkar med brukare och andra organisationer
inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till
kommunens verksamheter och nämnder och kallas för rådgivande organ.
Möten med de rådgivande organen är tillfällen när representanter för olika sådana intressegrupper
träffas och i vissa fall samråder med kommunens politiker. På så vis ska organisationerna kunna ta del
av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.
I Ale kommun finns fem rådgivande organ:
•
•
•
•
•

Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Näringslivsrådet
Ungdomsrådet
Föreningsrådet

1.2.1 Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare
för pensionärsorganisationerna och berörda nämnder/kommunstyrelsen.
Syften med pensionärsrådet är följande:
•
•
•
•
•
•

Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar.
Rådet kan vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.
Rådet ska vara ett forum för samråd och kunskapsspridning.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska bestå av minst
nio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med personliga ersättare, är utsedda av
pensionärsorganisationerna. Fyra ordinarie ledamöter och personliga ersättare utses av kommunen.
Rådet sammanträder cirka 6 gånger per år.
En kvantitativ granskning av protokollen från alla (8 st.) möten i det kommunala pensionärsrådet 2018–
2019 genomfördes. Ärenden som togs upp under möten rörde nästan uteslutande pensionärsrelaterade
frågor och anses vara högst relevanta för pensionärsorganisationerna. Ett försök att klassa ärenden i
enlighet med SKR:s inflytandetrappa visar att alla agendapunkter ligger på lägsta trappsteget
"information". Information enligt inflytandetrappans definition innebär att kommunikationen är
enkelriktad men att möjligheter till frågor och svar ges. Protokollgranskningen visar att så är fallet i alla
möten. Inbjudna gäster, politiker eller tjänstepersoner deltar i möten och lämnar information i relevanta
och viktiga frågor för pensionärsorganisationerna. Deltagarna ges möjlighet till frågor som oftast
besvaras under sittande mötet. I några fall har rådets medlemmar lämnat synpunkter eller förslag.
Beslut som protokollfördes är dock nästan uteslutande "att notera informationen".
Att göra information tillgänglig som man gör i pensionärsrådet fyller en viktig funktion i att skapa
förutsättningar för demokratiskt deltagande i processer. Vid konsultation kan beslutsfattare få kunskap
om deltagarnas inställning, känslor och idéer som skulle kunna användas som underlag för beslut.
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Möjligheten att påverka beslut är dock marginellt för pensionärsrådet så länge möten präglas av
information och inte konsultation. Å andra sidan anges i reglementet för rådet som syfte inte att vara
ett organ för delaktighet och inflytande utan för samråd och ömsesidig information.
Pensionärsrådets ledamöter uttryckte att man gärna vill ha fler möjligheter till dialog om information
och aktuella frågor. Det som begränsar möjlighet till dialog är ofta tid och budget. För att genomföra
en omfattande dialog krävs ofta tid och det är inte alltid att det finns. Beslut som kräver budget måste
också hanteras så att resurser finns. Bra är därför en tydlighet om och hur man kan påverka. Är
dialogen rådgivande eller finns det möjlighet att fatta beslut i frågan?
Pensionärsföreningarna har förberedande möten och tar upp frågor som behöver hanteras av rådet.
Kommunen tar också upp olika frågor som rådet bör ta ställning till. Det sker ett ömsesidigt utbyte
med information och dialog om de frågor som hamnar på rådets agenda. Rådet upplever att samverkan
fungerar bra mellan föreningar och kommunen.
Dagordningen är ofta välfylld och vanligtvis kommer flera kommunala representanter till rådets möten
för att informera och diskutera olika frågor. Rådet känner sig som en uppskattad diskussionspart.
För att utveckla verksamheten anser rådet att det hade varit bra med utbildningar om kommunens och
nämndernas verksamhet. En ökad kunskap om beslutsprocesser och ärendehantering förbättrar
möjligheten till delaktighet och påverkan. Det ökar även förståelsen för beslut i vissa frågor. Även
studiebesök är uppskattat och ökar kunskap samt kan lyfta fram goda exempel att arbeta vidare med.
Som demokratiskt verktyg för att skapa engagemang, delaktighet eller rent av medskapande verkar pensionärsrådet i sin
nuvarande form inte fylla någon avgörande funktion. Däremot kan rådet anses vara viktig som forum för samråd och
ömsesidig information.
1.2.2 Rådet för funktionshinderfrågor

Enligt reglementet är Rådet för funktionshinderfrågor ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och berörda
nämnder/kommunstyrelsen.
Rådet för funktionshinderfrågor är även remiss- och referensgrupp i frågor som berör de
funktionshindrades situation i kommunen. Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till
kommunstyrelsen och består av tio ledamöter och lika många ersättare. Rådet sammanträder ca fyra
gånger per år. Rådet ska enligt reglementet bestå av minst 10 ledamöter varav mer än hälften av de
ordinarie ledamöterna med personlig ersättare ska utses av funktionshinderorganisationerna.
Rådets arbetsuppgifter är att arbeta med att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller
funktionshindrade och verka för att funktionshinderfrågor blir uppmärksammade i nämndernas
verksamhetsplanering. Rådet ska också ta upp nya funktionshinderfrågor och vara rådgivande i dessa i
nämnder. Rådets uppgift är också att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
En granskning av protokollen från de 10 senaste möten i rådet för funktionshinderfrågor visar att
mötena präglas av information som ges av företrädare för kommunen. En stor majoritet av ärenden
som informeras om, rör funktionshinderområdet och vid varje möte ges också stort utrymme för frågor
från funktionshinderorganisationernas ledamöter i rådet.
Funktionshinderrådet fyller väl intentionerna i att vara ett forum för ömsesidigt utbyte av information
vilket i sin tur kan leda till bättre förutsättningar för politisk påverkan på annat håll. Rådets direkta
möjlighet att påverka politiken verkar dock vara begränsad. Det visar bland annat det faktum att så gott
som alla protokollförda beslut lyder "rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen".
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Medlemmar i rådet tar upp en frustration över att inte få återkoppling på frågor som ställs. En del av
frustrationen kan bottna i en oklarhet i vad rådet kan besluta om. Det kan också finnas olika viljor om
hur en fråga ska hanteras och det är inte alltid det överensstämmer med rådets uppfattning. Det är inte
alltid som rådet har samma åsikt som den beslutande nämnden. Samtidigt finns det med politiker från
alla nämnder vilket borde underlätta kommunikationen mellan nämnder och råd.
En genomgång av reglementet för att förtydliga roller och vilka möjligheter rådet har till inflytande och
medbeslut kan vara ett sätt för att minska irritationen. Rådet vill också ha mer direktkontakt med
tjänstemän och hoppas därmed få större inflytande. Sammanfattningsvis finns det en otydlighet i roller,
ansvar och förväntningar som behöver redas ut. Rådet vill också få fler möjligheter till dialog i tidiga
skeden för att på det sättet vara med och påverka i olika frågor.
I tillgänglighetsfrågor kan rådet för funktionshinderfrågor vara en viktig referensgrupp i samhällsbyggnadsfrågor. Som
demokratiskt verktyg för att skapa engagemang, delaktighet eller rent av medskapande verkar rådet för
funktionshinderfrågor i sin nuvarande form inte fylla någon avgörande funktion.
1.2.3 Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska vara en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där
näringslivsrepresentanter kan vara med och påverka Ale kommuns utveckling. Näringslivsrådet består
av utvalda personer från näringslivet i Ale kommun vilka representerar olika verksamheter inom
industri, service och handel.
Näringslivsrådets främsta uppgift är att göra det enklare för företagare att vara med och påverka Ale
kommuns utveckling.
Näringslivsrådet
•
•
•
•
•
•

ska stärka inflytandet i frågor som gäller företagare.
kan initiera nya frågor i nämnder/kommunstyrelsen och i förvaltningar.
kan vara remissorgan i frågor som berör företagare i Ale.
ska ägna sig åt kunskapsöverföring.
kan ägna sig åt opinionsbildning.
ska vara en mötesplats för samråd före beslut som berör företagarna.

Näringslivsrådet består av 17 ledamöter. Ledamöterna är alla företagare i Ale kommun och fyra platser i
rådet är vigda till kommunens tre företagarföreningar (Ale Torg, Surte-Bohus och Älvängen) samt
Företagarna i Ale. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och ledamöterna utses för två år
i taget. Rådet utser själva sin ordförande. Näringslivsrådets praktiska arbete sker i form av möten. Varje
höst samlas rådet för en tvådagarskonferens. Utöver detta träffas de 17 ledamöterna ytterligare fyra
gånger per år.
Rådet är inte själva delaktiga i att genomföra de beslut som tas på rådsmötena. Istället har rådet inrättat
fem arbetsgrupper med ansvar att verkställa de beslut som tas. Arbetsgrupperna driver frågor inom
följande områden: Skola-näringsliv, attraktionskraft, samhällsbyggnad, företagsklimat och
företagsutveckling.
Enligt reglementet är Näringslivsrådet ett organ för att stärka företagarnas möjlighet till påverkan av
sådana frågor som allmänt berör näringslivet i Ale. Kommunens nämnder ska, i sådana frågor som är
centrala för företagarna, samråda med Näringslivsrådet i ett så tidigt skede att Näringslivsrådets
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synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse före beslut.
Näringslivsrådet kan påverka eftersom kommunen vill ha god tillgång till arbetsplatser. Rådet har stor möjlighet att
påverka politiker och träffar regelbundet kommunalråden. Många företagare är också aktiva politiker vilket ger insyn
och möjlighet att påverka det politiska arbetet. Framförallt är rådet drivande och vill se att mer genomförs av det som
planeras. Rådet har stor insyn i kommunens näringsliv och driver näringslivsfrågorna framåt.
1.2.4 Ungdomsrådet

Enligt reglementet är Ungdomsrådet ett organ för att stärka ungdomars möjlighet till påverkan av
sådana frågor som allmänt berör ungdomar i Ale. Ungdomsrådets praktiska arbete sker genom
överläggningar, samråd och ömsesidigt utbyte av information mellan företrädare för ungdomarna och
kommunstyrelsen och övriga nämnder. Ungdomarna har genom ungdomsrådet möjlighet att aktivt
arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till
lämpliga anpassningar av det utbud som berör yngres möjligheter till en god livskvalitet.
Syften med ungdomsrådet är att förstärka ungas inflytande i alla frågor som gäller ungdomar och att
verka för att ungdomars frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
Ungdomsrådet kan vara en kraft i arbetet med frågor som berör unga människor i allmänhet såsom
arbetet med strategisk plan, verksamhetsplan med budget (kommunstyrelsens beslutsområde) samt i
större samhällsplaneringsfrågor (miljö- och byggnämndens beslutsområde). Ungdomsrådet är en
remiss- och referensgrupp i frågor som berör unga människors situation i kommunen.
Kommunens nämnder ska, i sådana frågor som är centrala för ungdomarna, samråda med
ungdomsrådet i ett så tidigt skede att ungdomsrådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets
handläggning i aktuell nämnd/styrelse före beslut. Kommunen ska informera om sin verksamhet,
planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens
ungdomar.
Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska bestå av 23 ledamöter, varav
12 (majoriteten) av ledamöterna utses på det påverkanstorg som genomförs årligen. Elva ledamöter
utses genom val via elevråd och fritidsgårdsråd. Ledamöter utses för ett år i taget. Ungdomsrådet utser
själva sin talesgrupp. Ungdomsrådet bestämmer själva på vilket sätt man sammanträder.
Sammanträden ska ske minst sex gånger per år. Något av sammanträdena ska behandla de frågor som
påverkanstorget fört fram.
Sammanträden mellan talesgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott sker tre gånger per termin.
Extra sammanträde ska hållas om ungdomsrådets taleskvinna/talesman, eller hälften av ungdomsrådets
ledamöter begär det.
Ungdomarna upplever att de kan påverka och att politiker lyssnar på ungdomsrådet. Det är framförallt
möten med kommunalråd och påverkanstorg som är bra forum för dialog och medskapande.
Ungdomsrådet driver särskilt frågor som är viktiga för dem som exempelvis kollektivtrafik och
duschbås vid omklädningsrummen. För att få mer kunskap om vad alla ungdomar i Ale tycker i olika
frågor är det framförallt enkäter som fungerar bra.
Kommunens samordnare för ungdomsinflytande upplever att ungdomsrådet har möjlighet att påverka.
Exempel på detta är bland annat trygghetsvandringar och festivalborg. Ungdomsrådet får ibland planer
för remiss, dock oftast för sent i processen. Rådet känns inte som en självklar remissinstans för frågor
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som rör ungdomar och glöms ofta bort. Det finns en röd tråd i verksamheten med ungdomsrådet från
klassråd till elevråd och ungdomsrådet och intresset för att vara med i rådet har ökat.
Nämnderna skickar sällan ärenden och frågor på remiss till rådet. Det ger en minskad möjlighet för ungdomar att
påverka samtidigt som det kan bli en omfattande och tung arbetsuppgift om rådet ska besvara många ärenden. Rådet ger
dock goda möjligheter till inflytande och delaktighet samtidigt som det är ett bra verktyg för demokratiutvecklingen.
1.2.5 Föreningsrådet

Föreningsrådet bildades på uppdrag från kommunen under hösten 2016 utifrån en befintlig
arbetsgrupp av företrädare för föreningslivet och kommunens föreningssamordnare. Syftet med
föreningsrådet var att rådet ska vara en naturlig koppling mellan kommun och föreningsliv, där
föreningsrepresentanter kan vara med och påverka i frågor som rör föreningslivet. Rådet skulle vara en
enad röst från föreningslivet.
Föreningsrådet ska vara ett samverkansorgan för ideella föreningar i Ale kommun och underlätta
kontakten mellan föreningslivet och samhällsorgan i frågor av gemensam betydelse för flera föreningar.
Föreningsrådet ska genom sitt arbete stärka demokrati, folkhälsa och inkludering.
Föreningsrådet ska avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden av betydelse för
föreningslivets situation i Ale kommun och Föreningsrådet får vara referensgrupp i frågor som rör
föreningars situation.
Föreningsrådet ska bestå av minst elva ledamöter som utses vid höstens stormöte med föreningar i Ale
kommun. Val av ledamöter i föreningsrådet ska beredas av en valberedning bestående av kommunens
kultursekreterare och föreningsutvecklare samt tre föreningsrepresentanter.
Fem fokusgrupper finns kopplade till föreningsrådet, bestående av föreningsrepresentanter och minst
en representant från föreningsrådet samt en tjänstemannarepresentant från kommunen.
Fokusgrupperna är följande:
• Anläggning - behov, utveckling, samnyttjande
• Behålla & rekrytera medlemmar - samordna insatser för att behålla och rekrytera fler till
föreningslivet
• Evenemang - utveckla och samarbeta kring evenemang
• Information & marknadsföring - öka föreningars synlighet
• Nätverk & föreningsforum - skapa och utveckla forum för samverkan
Föreningsrådets allmänna uppgifter är att verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun, att bevaka
och driva föreningslivets intressen samt att verka för att utveckla samverkan mellan föreningar i
kommunen.
Kommunala uppgifter är att göra de framställningar som rådet finner behövliga till kultur- och
fritidsnämnden och andra myndigheter, att få vara referensgrupp i frågor som rör föreningars situation
samt att avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden av betydelse för föreningslivets
situation i Ale kommun.
Kommunens föreningsutvecklare menar att föreningsrådet har ett visst inflytande till exempel vid
planering av aktivitetsytor i kommunen men att det finns en risk att man i kommunens planering missar
att ge rådet möjlighet till inflytande i frågor där man bör ha inflytande. En annan viktig fråga är att
verka för jämlikhet och en jämställd och en jämlik fördelning av föreningsbidrag.
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Rådet måste bli bättre på att göra sin röst hörd. Rådets status skulle stärkas om politiker hade varit med
i rådet som det är i pensionärsrådet och i rådet för funktionshinderfrågor. Representanter från
föreningsrådet har dock regelbundna träffar med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Mötena
handlar mycket om information dock som remissinstans är rådets roll obefintlig.
Som arbetet fungerar idag uppfattas det inte som ett fungerande forum för delaktighet och inflytande, men fungerar som
forum för informationsutbyte.
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1.3 Verktyg för transparens och insyn
Huvudsyften med dessa verktyg är att skapa transparens och möjlighet för kommuninvånare att göra
sig en egen uppfattning om hur kommunen ligger till i jämförelse med andra. Verktygen ska förmedla
en objektiv bild av verkligheten som kan ligga till grund för diskussioner och utvecklingsförslag. Vi
antar att funderade kunskaper om kommunens verksamheter kan leda till konstruktivare diskussioner
mellan invånare och politiken.
1.3.1 Jämför service

Här kan invånarna jämföra olika tjänster inom kommunen. Man kan till exempel jämföra en specifik
förskola i kommunen med andra förskolor inom Ale kommun, eller ett äldreboende med andra
äldreboenden i kommunen. På Ale.se kan man jämföra kommunens förskolor, grundskolor, hemtjänst,
särskilda boenden för äldre samt LSS boenden.
Jämför service uppdateras i dagsläget inte alls. Tjänsten bör antingen uppdateras och utvecklas eller avvecklas. Kostnader
för arbetet med uppdateringen av information i systemet samt licenskostnader finns.
1.3.2 Jämför resultat

Här kan man jämföra Ales resultat med ett antal kommuner i närområdet som t.ex. Kungälv, Härryda,
Lilla Edet, Lerum, Stenungsund, samt ett antal kommuner som är jämförbara med Ale utifrån sex
bakgrundsvariabler som ålder, andel utlandsfödda, andel tjänstemän, antal år utbildning, disponibel
inkomst och arbetslöshet. De som passar in här som jämförbara kommuner utifrån socioekonomisk
bakgrund är bland annat Falköping, Kalmar, Huddinge, Jönköping och Ängelholm.
Jämförelserna presenteras i diagram eller tabell, både över tid och könsuppdelat. Nyckeltalen bygger på
nationell statistik, och hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). På Ale.se finns idag
nyckeltalsgrupper om befolkningen, social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet, näringsliv,
funktionshinder, utbildning, äldreomsorg samt upplevelser och rekreation.
Jämför resultat tillhandahåller bra information och jämförelser mellan kommuner och riket i olika nyckeltalsgrupper.
1.3.3 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet ur tre olika
mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och Miljö. Undersökningen kallas
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).
Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att ge övergripande kunskap kring kommunens verksamhet.
Genom att ha kunskapen om kvalitet och ekonomi på en övergripande nivå är tanken att
kommuninvånare ska ha möjlighet att ha en dialog tillsammans med de förtroendevalda. Detta var
upphovet till att arbetet med Kommunens kvalitet i korthet startade 2006.
Mätområden togs fram genom att ett antal kommunstyrelseordföranden bjöds in 2006 för att ge sin
bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område har nyckeltal och
mätformer tagits fram och utvecklats under åren. 2019 deltog cirka 260 kommuner i arbetet. Alla
nyckeltal som används i KKiK har ett tydligt medborgarperspektiv.
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Under 2017 och 2018 har Kommunens kvalitet i korthet arbetats om. Skälet till detta är att allt fler
röster om förnyelse hördes från deltagande kommuner. Utifrån insamlade förslag och synpunkter är det
två delar som setts över, nyckeltalen och mätområdena.
KKiK möjliggör jämförelser mellan kommuner (260 kommuner deltar) ur ett medborgarperspektiv. Framtagning av
några nyckeltal inom vård och omsorg kräver en arbetsinsats av kommunens handläggare. De flesta nyckeltal kommer
från externa källor och finns i Kolada även om vi inte deltar i KKiK. KKiK resultaten används idag i väldigt liten
utsträckning i verksamhetsutvecklingen.
1.3.4 Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen)

I Kolada finns över 5 000 samlade nyckeltal för kommuner och regioner. Här går det att följa
utvecklingen år från år och göra olika jämförelser och analyser. I databasen finns ett samlat material
med nyckeltal om resurser, kvalitet och volymer inom kommunal och regional verksamhet. Nyckeltalen
bygger på statistik från olika myndigheterna och källor. Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för
främjande av Kommunala Analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges kommuner och landsting är
föreningens medlemmar.
Kolada tillhandahåller bra information och möjliggör jämförelser mellan kommuner. Inga kostnader för kommunen.
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PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2020-06-03

DB § 7

Dnr KS.2020.186

Redovisning av uppdrag i verksamhetsplanen 2019
Ärendet
Kommunfullmäktige gav förvaltningen följande uppdrag i verksamhetsplanen
2019: "Förvaltningen ska rensa antalet verktyg för att i stället utveckla
processer som tar medborgarnas, medarbetarnas och andra intressenters
medskapande som en del av beslutsprocessen."
I bifogad kartläggning görs en beskrivning och presentation av de möjligheter
som finns för att ge medborgare inflytande och delaktighet. Verktygen delas in
i följande kategorier:
·
·
·

Verktyg med syfte att ge ökade möjligheter till inflytande och
delaktighet
Verktyg med syfte att ge möjlighet till informationsutbyte och samråd
Verktyg för transparens och insyn

Syftet med kartläggningen är att ge en samlad bild av nuläget samt föra en
diskussion i ämnet och ge förslag på framtida scenario.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Kartläggning av verktyg för inflytande och delaktighet i
Ale kommun 2020-04- 30
Förvaltningens beslutsförslag till demokratiberedningen
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört.
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå att
kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till demokratiberedningen att se över arbetsordningen för
allmänhetens frågestund
2. att uppdra till berörda nämnder att synpunkter och klagomål hanteras av
berörd verksamhet
3. att ungdomsundersökningen LUPP hanteras av kultur- och
fritidsnämnden
4. att uppdra till kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en
översyn görs av reglementen för att likställa och samordna
5. att utveckla arbetsformen för ortsutvecklingsmöten samt förtydliga att
ansvaret är politiskt
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2020-06-03

Yrkande
Jan Skog (M) yrkar att ärendet remitteras till respektive råd för yttrande med
svar senaste den 29 september 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner
demokratiberedningen besluta i enlighet med detsamma.
Beslut
Ärendet remitteras till respektive råd för yttrande med svar till
demokratiberedningen senaste den 29 september 2020.
___
Beslutsexpediering
Pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Näringslivsrådet
Ungdomsrådet
Föreningsrådet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KPRSamråds remissyttrande avs
Redovisning av uppdrag i verksamhetsplanen 2019
Vi utgår ifrån att KPRSamråd blir delaktiga inför en ev revidering av Pensionärsrådets
reglemente.
Vårt remissyttrande behandlar Pensionärsrådet, reglementes funktion och
möjligheter. Vi har temporärt numrerat de olika punkterna i reglementet.
I det underlag som vi fått framgår att Pensionärsrådet saknar verkligt inflytande.
Vår uppfattning är också att vi i pensionärsföreningarna inte i någon nämnvärd grad
har möjlighet att påverka nämndernas verksamhet före beslut.
Detta gäller inte minst remissförfarandet.
I presentationen av Pensionärsrådets Reglemente saknas en del uppgifter.
Som underlag för vårt yttrande utgår vi ifrån det gällande reglementet som vi har lagt
med i detta dokument. De punkter som vi kommenterar markeras med fetstil.
Vårt ändringsförslag:
 Texten i pensionärsrådets reglementes första definition:
1.”Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre”
I det underlag (tabell 1) som vi fått framgår att Pensionärsrådet saknar
inflytande.
Detta är också en uppfattning som vi i pensionärsorganisationerna håller med
om.
Vi föreslår att texten i reglementet ändras för att anpassas till
intentionerna i det övergripande uppdraget och därmed ges en bredare och
djupare betydelse.
Vårt ändringsförslag:
”Rådet är ett viktigt verktyg som tack vare sin samlade erfarenhet av
äldres situation har goda möjligheter att förstärka inflytandet med ett
aktivt informationsutbyte och samråd i alla frågor som gäller äldres villkor
och därigenom vara delaktig i en positiv utveckling av äldres livssituation
och övrig kommunal verksamhet."


Texten i pensionärsrådets reglementes 8:e definition anges det:
2. ”Kommunen ska i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede
att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets
handläggning i aktuell nämnd.”
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Denna punkt i Pensionärsrådets reglemente fungerar inte tillfredsställande.
Aktuell nämnd har i de allra flesta fall redan beslutat i det aktuella ärendet
innan remissen skickas till KPRSamråd.
Vi föreslåren rutin till ett bilateralt arbetssätt för att eliminera dagens problem
med remissförfarandet. Denna rutin skulle kunna medföra att vi blir mer
delaktiga i de beslut som tas.
Vårt ändringsförslag till en rutin:
För alla ärenden som berör äldre personers situation gäller för alla
nämnder i kommunen att rutinmässigt informera KPRSamråd i god tid
innan beslut. Senaste datum för remissyttrande ska anges.
Aktuell nämnd skickar ärendeunderlag och information till KPRSamråd
senast när tjänstemännen får uppdraget att formulera en tjänsteskrivelse i
det aktuella ärendet och att de samtidigt anger när remissyttrandet ska
vara inlämnat.
Om vi i KPRSamråd får rimlig tid på oss att besvara remissen så har vi
möjlighet att komma in med remissyttrande innan beslutet ska tas i
nämnden.


Texten i pensionärsrådets reglementes 20:e definition:
20. Ersättarna för pensionärsföreningarna får närvara vid
pensionärsrådets sammanträden.

Vårt ändringsförslag
” Ersättare har samma rättigheter och skyldigheter som de ordinarie
ledamöterna, dock inte rösträtt.”

Pensionärsrådets reglemente
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
företrädare för pensionärsorganisationerna och berörda nämnder/kommunstyrelsen.

Syfte
1. Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
2. Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
3. Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering
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4. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och
förvaltningar.
5. Rådet kan vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
6 Rådet ska vara ett forum för samråd och kunskapsspridning

Uppgifter/verksamhetsområde
7. Pensionärsrådet ska aktivt följa utvecklingen inom det välfärdspolitiska området
och i synnerhet inom äldreområdet.
8. Kommunen ska i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.
9. Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens
pensionärer.
10. Kommunen får, genom rådet, möjlighet att erhålla pensionärsorganisationernas
synpunkter samt möjligheten att samråda i ett tidigt skede av olika
beredningsprocesser.
11. Rådet får vid behov inhämta/adjungera medverkan från
förvaltningsorganisationen.
12. Pensionärerna har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga
anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalité

Rådets sammansättning
13. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till omsorg-, och
arbetsmarknadsnämnden.
14. Rådet ska bestå av minst nio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie
ledamöterna med personliga ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna. Fyra
ordinarie ledamöter och personliga ersättare utses av kommunen.
15. Ledamöter och ersättare utses för den tid som överensstämmer med den
politiska mandatperioden. Omsorg-, och arbetsmarknadsnämnden utser två
ledamöter (ordförande och vice ordförande i nämnden), samt två ersättare,
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare
vardera till det kommunala pensionärsrådet.
16. För pensionärsorganisationernas representant kan gälla annan period, dock
minst ett år.
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17. Pensionärsföreningar, öppna för alla och anslutna till riksorganisationen, skall
utse en ledamot och en ersättare vardera.
18. Omsorg-, och arbetsmarknadsnämnden utser ordförande bland de politiskt
tillsatta ledamöterna och vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.
19. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska när rådet önskar,
medverka vid rådets sammanträde för att informera och samråda i frågor/ärenden av
större vikt.
20. Ersättarna för pensionärsföreningarna får närvara vid pensionärsrådets
sammanträden.
21. För rådet gäller arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun.
22. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, erbjuds medverkan med en representant
(adjungeras).

Arbetsformer
23. Rådet sammanträder sex gånger per år. Extra sammanträde ska hållas om
rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
24. Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets början.
25. Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter och ersättare senast två veckor före
sammanträdet och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas.
26. Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett presidium/beredningsgrupp.
27. Rådets ställningstaganden ska, efter varje sammanträde, redovisas genom
beslutsprotokoll, som delges rådets ledamöter och ersättare samt kommunala
nämnder och kommunstyrelsen. Protokollet skall justeras inom 14 dagar.
28. Pensionärsorganisationernas ledamöter ges möjlighet att deltaga i utbildningar,
studiebesök med mera som är kopplat till uppdraget. Kommunen svarar för rimlig
kostnadsersättning.

Reglemente
29. för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunfullmäktige.
30. Ändring av reglementet kan initieras av kommunala pensionärsrådet eller
omsorg-, och arbetsmarknadsnämnden.

Arvoden
31. Sammanträdesarvode till pensionärsorganisationernas representanter utgår
enligt kommunens arvodesbestämmelser.
32. För förtroendevald i Ale gäller kommunens arvodesbestämmelser.
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Administrativt stöd
33. Rådet har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande administrativ service


Antaget i kommunfullmäktige 2003-02-24, § 39.



Revidering, Kf § 51, 2005-04-25.



Revidering, Kf § 91, 2007-06-18



Revidering, Kf § 117, 2008-09-29, Rådets sammansättning-, och
arvodesbestämmelser skall gälla även för pensionärsrådet.



Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13 i samband med organisationsförändring



evidering, KF § 54, 2012-04-23, samråd ska ske, hur ordförande respektive vice
ordförande skall utses, extra sammanträde, handlingar delges senast två veckor
innan sammanträde (tidigare fem dagar).

För KPRSamråd
2020-09-21

SPF

Hans Åström

PRO

Hans Hellman

RPG

Anitha Kristiansson

Från: Emma Kronberg <emma.kronberg@ale.se>
Skickat: den 29 september 2020 12:53
Till: FN-KS <kommunstyrelsen@ale.se>
Ämne: Sv: Remiss till föreningsrådet avseende redovisning av uppdrag i verksamhetsplanen 2019

Föreningsrådets kommentar
Rådet är positiva till att man ser över de olika rådens roll och funktion och försöker skapa lika
förutsättningar för rådens funktion och betydelse. Statusen hos de olika råden upplevs mycket
varierande utifrån hur kommunikationen sker med de olika råden från politiken. En tydlig linje från
politiken om hur råden ska bidra till ökat inflytande och delaktighet inför politiska beslut är önskvärd.
Föreningsrådet har inte blivit den remiss instans som vi i rådet hoppats på. Föreningsrådet har fått
komma med synpunkter på något enstaka ärende men då har det varit extremt kort om tid (ett par
dagar). Sammanfattningen är att det har saknats dialog med politiken, på frågor som rör föreningslivet
har nämnden inte en rutin att efterfråga rådets synpunkt. På de träffar rådet haft med nämndens
arbetsutskott har föreningsrådet informerat men när rådet frågat efter information från nämnden om
vad som är på gång blir det mycket tyst.
Från: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Skickat: den 12 juni 2020 09:23
Till: Emma Kronberg <emma.kronberg@ale.se>; Daniela Ölmunger <daniela.olmunger@ale.se>; Tommy
Westers Andersson <tommy.westers-andersson@ale.se>; Carolina Hansson <carolina.hansson@ale.se>;
Jennifer Pettersson <jennifer.pettersson@ale.se>
Ämne: Sv: Remiss till föreningsrådet avseende redovisning av uppdrag i verksamhetsplanen 2019
Yttrandet kan skickas till FN-KS.
Från: Amra Muminhodzic
Skickat: den 12 juni 2020 09:22
Till: Emma Kronberg <emma.kronberg@ale.se>; Daniela Ölmunger <daniela.olmunger@ale.se>; Tommy
Westers Andersson <tommy.westers-andersson@ale.se>; Carolina Hansson <carolina.hansson@ale.se>;
Jennifer Pettersson <jennifer.pettersson@ale.se>
Ämne: Remiss till föreningsrådet avseende redovisning av uppdrag i verksamhetsplanen 2019
Hej,
Har kommer en remiss till respektive råd avseende redovisning av uppdrag i verksamhetsplanen
2019.
Yttrande med svar ska vara demokratiberedningen tillhanda senast den 29 september
2020.
Vänliga hälsningar
Amra Muminhodzic

Kommunsekreterare
_______________________

Administrativa avdelningen
Sektor kommunstyrelsen
449 80 Alafors
Telefon: 0303-70 32 60
E-post: amra.muminhodzic@ale.se
Besöksadress: Ale Torg, Nödinge
www.ale.se
Ale kommun behandlar dina personuppgifter när du kommunicar via e-post med oss. Du kan läsa mer om
dina rättigheter och hur Ale kommun behandlar personuppgifter här:
https://ale.se/kommun--politik/insyn-och-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter.html
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2019.305
Datum: 2020-11-30
Avdelningschef Daniela Ölmunger
E-post: daniela.olmunger@ale.se
Kommunstyrelsen

Drift av Pilgrimsleden genom Ale
Sedan 2018-09-01 har Pilgrimsleden Göta älv utvecklats genom ett Leaderprojekt med Ale
kommun som projektägare. Mot bakgrund av det arbete som har genomförts är Pilgrimsleden
Göta älv idag en av regionens prioriterade ledsatsningar, detta under förutsättning att respektive
kommun engageras i drift och långsiktig medverkan utifrån rådande kvalitetsstandard.
Projektet avslutas per 2020-12-31 och går nu vidare in i förvaltning: för Ale kommuns räkning
avses uppskattad drift enligt nedan.
Sektor kommunstyrelsen
Information om leden, tillsammans med övriga aktuella leder i kommunens digitala kanaler
samt affärsutveckling och rådgivning för de företag som erbjuder ÄTA/BO/GÖRA.
Sektor kultur och fritid
Riktade föreningsbidrag för skötsel av led, till kultur- och fritidsföreningar i enlighet med Ale
kommuns rådande bidragsbestämmelser (FRITID).
Sektor samhällsbyggnad
GIS – Pilgrimsleden som en del av kommunkartan. Rapportera leden till Lantmäteriet vid
förändringar (BYGG). Detta ingår redan i ordinarie verksamhet.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att samverka kring driften av
Pilgrimsleden med syfte att kvalitetssäkra leden på lång sikt.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kultur och
fritidsnämnden att möjliggöra för riktade föreningsbidrag för skötsel av led i enlighet med Ale
kommuns rådande bidragsbestämmelser.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef

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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Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2020-11-30

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Sektor Kommunstyrelsen
Sektor Kultur och Fritid
Sektor Samhällsbyggnad

Bakgrund
Sedan 2018-09-01 har Pilgrimsleden Göta älv utvecklats genom ett Leaderprojekt med Ale
kommun som projektägare. Med utgångspunkt från arbetsmetodik och kriterier om
kvalitetssäkrad ledutveckling som Västsvenska Turistrådet utgår från har Pilgrimsleden
utvecklats till att vara en regional och kommunöverskridande led som regionen prioriterat upp i
sin kommande marknadsföring. Arbetet med Pilgrimsleden har berört och utvecklar aktiviteter
såsom exempelvis information till kommuninvånare, webb- och sociala medier, arbete med boäta-göra, tillgängliggörande av natur- och kulturarvsmiljöer, föreningsengagemang, främjande
av friluftsliv och Göta älvs historia genom besöksmålsexponering och samarbeten.
Mot bakgrund av det arbete som har genomförts är Pilgrimsleden Göta älv idag en av regionens
prioriterade ledsatsningar, detta under förutsättning att respektive kommun engageras i drift och
långsiktig medverkan utifrån rådande kvalitetsstandard. Ledutveckling är ett gemensamt
åtagande och bakom står berörda kommuner, Västkuststiftelsen, Förvaltningen för
kulturutveckling, Turistrådet Västsverige, Visit Trollhättan-Vänersborg, Svenska kyrkan,
Pilgrimscentrum Göteborg och Lödöse museum samt föreningar och näringsidkare i anslutning
till leden.
Projektet avslutas per 2020-12-31 och går nu vidare in i förvaltning: för Ale kommuns räkning
avses uppskattad drift enligt ansvarsfördelning mellan sektor Kommunstyrelse, sektor Kultur
och Fritid samt sektor Samhällsbyggnad. Om Pilgrimsleden ska följa den kvalitetsstandard som
svenska turistrådet utgår från när de marknadsför leder behöver leden driftas på olika sätt vilket
avspeglas i ansvarsfördelningen
Sektor kommunstyrelsen
Information om leden, tillsammans med övriga aktuella leder i kommunens digitala kanaler
samt affärsutveckling och rådgivning för de företag som erbjuder ÄTA/BO/GÖRA längs med
leden sker redan idag. Ansvaret ligger på Avdelningen för Strategi och uppföljning och kommer
att finansieras genom ordinarie verksamhet.
Sektor kultur och fritid
Riktade föreningsbidrag för skötsel av led, till kultur- och fritidsföreningar i enlighet med Ale
kommuns rådande bidragsbestämmelser (FRITID)
Sektor samhällsbyggnad
GIS – Pilgrimsleden som en del av kommunkartan. Rapportera leden till Lantmäteriet vid
förändringar (BYGG). Detta ingår redan i ordinarie verksamhet.

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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Samråd/samverkan
Samråd har skett med sektorchef kultur och Fritid och sektorchef samhällsbyggnad samt med
näringslivschef och med kommunikationschef.
Remissyttrande
Inget remissförfarande har skett.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Pilgrimsleden går till stor del idag på redan driftade sträckor såsom Säkra ridvägar, gång- och
cykelbanor som hålls öppna och tillgängliga genom ordinarie verksamhet. Ca 35 kilometer
återstår där leden inte går över redan driftade sträckor. Driftskostnad för en led påverkas av tex
stormar, där många träd som ett exempel, kan behöva röjas vid samma tillfälle och den typen av
kostnader är svåra att uppskatta. Vättlefjällsleden som jämförelseobjekt har en riktkostnad på
1 200 kronor per år och kilometer och den beräknade ekonomiska konsekvensen utgår från
detta riktmärke.
Uppskattad driftskostnad via föreningsbidrag är 1 200 x 35 = 42 000 kronor.
Pilgrimsledens drift sker idag inte genom föreningsbidrag utan har externfinansierats genom ett
projekt. Därför kan ett sådant upplägg som här beskrivs medföra att föreningsbidrag i större
utsträckning än tidigare fokuseras till naturstigar och leder.
Barnperspektivet
Pilgrimsleden möjliggör barns tillgång till naturen. Kvalitetssäkrade leder och naturstigar
tillgängliggör såväl natur som kulturarv för unga.
Miljöperspektivet
Vandringsleder såsom Pilgrimsleden medverkar till människors möjligheter att vistas och ta del
av naturupplevelser.
Funktionshinderperspektivet
Genom det kulturarvsarbete som drivs kopplat till Pilgrimsleden tillgängliggörs besöksmål i
Ale med hänsyn till målsättningarna i dokumentet "Ale för alla". Personer med
funktionsnedsättning har samma rätt som andra att ta del av kultur. Kultur, fritid och idrott ska
vara tillgängliga. Pilgrimsleden tillgängliggör natur och kulturarv digitalt såväl som fysiskt.
Delar av leden är anpassade med hänsyn till funktionshinderperspektivet medan andra delar
utgörs av svårare terräng.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet

 Ale kommuns bidragsbestämmelser
Ärendets kommunikationsbehov
Ärendet har inget specifikt kommunikationsbehov.
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Förvaltningens bedömning och motivering
Vandringsturism nationellt och internationellt upplever just nu ett stort uppsving, inte minst
under tiden för Covid 19 restriktionerna. Under projekttiden har många lokala, kommunala och
regionala samarbeten gjort att Pilgrimsleden står färdig mellan Göteborg och Dalslands
Pilgrimsled. Bedömningen som förvaltningen gör är att intresset för att vandra just på
Pilgrimsleden kommer att bli än starkare framöver med bl.a. stöd av regional marknadsföring.
Detta kommer att gynna kommunens besöksnäring då fler entreprenörer kan komma att öppna
verksamhet i anslutning till leden, Ale kommuns invånare kommer att dra nytta av en välmärkt
och kvalitetssäkrad led för rekreation och kulturupplevelser och hela kommunen får en symbol
att värna och vara stolt över. Kostnaden för fortsatt underhåll är förhållandevis liten och
arbetsinsatsen ligger snarare på ett samarbete över sektorsgränserna.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.381
Datum: 2020-09-22
Kanslichef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se
Kommunstyrelsen

Finansiering av gång- och cykelbanor vid vägförenings väg samt
avslutande av redovisningsuppdrag för
samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-27 § 115 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa en princip för finansiering av utpekade gång- och cykelväg på vägföreningars vägar
samt att kommunfullmäktige därmed skulle avsluta ett uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden
har sedan 2011 att redovisa den ekonomiska omfattningen av nämnda investeringar.
Utbyggnationen av gång- och cykelvägar fyller flera syften. Det skapar bland annat en säkrare
trafikmiljö och möjliggör ökat resande med exempelvis cykel vilket bidrar till att minska de
fossila utsläppen.
Den princip som samhällsbyggnadsnämnden föreslagit, och som innebär att där kommunen
utpekat ett behov av gång- och cykelväg finansierar kommunen utbyggnation av densamma på
vägföreningarnas vägar till 100 procent, är rimlig för att åstadkomma de syften som finns med
gång- och cykelvägar.
Den redovisning som samhällsbyggnadsnämnden ålades 2011 är ej längre relevant och kan
därmed utgå från uppföljningen över ej verkställda beslut.
Kommunstyrelsen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens bedömningar.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att där kommunen utpekat ett behov
av gång- och cykelväg finansierar kommunen utbyggnation av densamma på vägföreningarnas
vägar till 100 procent.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden inte
behöver fullgöra den redovisning som efterfrågades 2011 eftersom alla projekt finansieras inom
budget.

Maria Reinholdsson
Kommunchef
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Beslutsunderlag

·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-09-22
Trafikplan
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-27 § 115
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2020-08-18
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-11-28
Tjänsteutlåtande, 2011-04-15

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom
Ekonomichef
Avdelningschef strategi och uppföljning

Bakgrund
2011 fastställde kommunfullmäktige en trafikplan, som fortfarande gäller även om den i vissa
delar ej längre är relevant. I samband med det beslutet fattades beslut om en 50-procentig
kommunal medfinansiering av gång- och cykelvägar på vägföreningars vägar.
I fullmäktigebeslutet från 2011 gällande trafikplanen konstaterades att den föreslagna principen
om en 50-procentig medfinansiering av gång- och cykelvägar på vägföreningars vägar inte var
kostnadsberäknad och därför uppdrogs samhällsbyggnadsnämnden att redovisa ett mer
detaljerat förslag beträffande medfinansiering av åtgärder på vägföreningsvägar, där den
ekonomiska omfattningen av åtgärderna ska beskrivas. Av kommunfullmäktiges beslut går
också att utläsa att finansiering ska ske genom ordinarie process för investeringsbudget.
Den redovisning som kommunfullmäktige beslutade om har aldrig redovisats för
kommunfullmäktige och uppdraget har under åren följt med i listan över ej verkställda beslut
till kommunfullmäktige. Eftersom så lång tid har gått och frågan om en 50-procentig
medfinansiering inte är praktiskt genomförbar har samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att
kommunfullmäktige fastställer en annan princip och avslutar samhällsbyggnadsnämndens
redovisningsskyldighet.
En vägförening är en icke vinstdrivande förening som inte besitter de finansiella tillgångarna
som behövs vid en investering i gång- och cykelvägar. Kommunen måste med andra ord stå för
finansiering till 100 procent för att en utbyggnad ska bli av. Vägföreningen tar sedan över
driften och underhållet av kommunen. När gång- och cykelvägen är byggd förättas den in i
vägföreningen, kommunen står för förrättningskostnaden.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägföreningarnas befintliga vägar och gång- och cykelvägar
bekostas helt av vägföreningen. I de fall där kommunen påverkat vägföreningarnas vägar
negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt delfinansierar kommunen trafiksäkerhetshöjande åtgärder
med 50 procent. Åtgärderna ska vara utpekade av kommunen och finansieras inom budget.
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Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägföreningarnas befintliga vägar och gång- och cykelvägar
som är utpekade som säkra skolvägar bekostas helt av kommunen.
Sammanfattningsvis så är det alltså så, att om kommunen vill få till stånd en gång- och
cykelväg vid en vägförenings väg så får kommunen finansiera det till 100 procent.
Finansieringen hanteras genom ordinarie process för framtagande av investeringsbudget.
Samråd/samverkan
Ekonomichefen framför att en möjlighet vore att ge vägföreningen ett investeringsbidrag
istället för att kommunen genomför investeringen.
Strategi- och uppföljningsavdelningen genom koordinator Bodil Ahnoff ställer sig positiva till
förslaget med hänvisning till att om behovet har identifierats så är detta sannolikt den enda
vägen för att få en gång- och cykelväg tillstånd. Vidare framhålls att det behöver finnas avsatta
medel och ett styrdokument för utbyggnationen kopplat till att utveckla det hållbara resandet i
kommunen. Om resandet kollektivt och med cykel ska kunna utvecklas krävs goda kopplingar
mellan stationssamhällena och landsbygden.
Remissyttrande
Har ej varit aktuellt.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Då ett principbeslut om en 100-procentig finansiering av gång- och cykelvägar vid
vägföreningars vägar är helt och hållet beroende av anslagna investeringsmedel innebär beslutet
i sig inte ett ekonomiskt åtagande. Beslutet ska istället ses som en markering av att om
kommunen bedömer att en gång- och cykelväg är av stor vikt så åtar sig kommunen
finansieringen av densamma.
Driften av gång- och cykelvägen hanteras av vägföreningen.
Underhållet, den dag reinvesteringar krävs, åligger vägföreningen.
Investeringar skapar kapitalkostnader som hanteras i ordinarie budgetprocess.
Barnperspektivet
Fler gång- och cykelvägar främjar såväl trafiksäkerheten som skapar bättre förutsättningar för
ett fosilfritt resande. Därutöver kan barns frihet att röra sig öka och fysisk aktivitet främjar en
god hälsa.
Miljöperspektivet
Fler gång- och cykelvägar främjar såväl trafiksäkerheten som skapar bättre förutsättningar för
ett fosilfritt resande.
Funktionshinderperspektivet
Fler gång- och cykelvägar främjar såväl trafiksäkerheten som skapar en ökad tillgänglighet till
olika delar av kommunen.
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Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Trafikplan, antagen 2011.
Ärendets kommunikationsbehov
Ordinarie expediering, infrastrukturenheten har kontakterna med vägföreningarna.
Förvaltningens bedömning och motivering
Sektor kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömningar om vikten av att
kunna genomföra utpekade kommunala behov av gång- och cykelvägar, även om det sker vid
vägföreningars vägar. För kommuninvånarna är det oviktigt vem som är huvudman, det viktiga
är att det finns förutsättningar för ett trafiksäkert resande oavsett om det sker till fots eller med
cykel.
Vägföreningarnas förutsättningar är begränsade när det gäller nyinvesteringar i gång- och
cykelbanor, varför det tidigare beslutet om en kommunal medfinansiering till 50 procent visat
sig inte skapa de förutsättningar för byggnation som förväntades. Det är därför klokt att
kommunen tar hela investeringen, om så krävs för att tillgodose ett kommunalt behov.
Förvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att en av kommunen
efterfrågad utbyggnation vid vägförenings väg ska finansieras av kommunen.
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN.2020.149
Datum: 2020-08-19
Trafikingenjör Katarina Lagerkvist
E-post: katarina.lagerkvist@ale.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning Trafikplan 2011 gällande medfinansiering på
vägföreningarnas vägar
Ny trafikplan och hastighetsplan för Ale kommun togs fram under 2010/2011. Av sektor
samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-15, framgår att man föreslår en 50 %-ig
kommunal medfinansiering för åtgärder som överstiger 50 000 kronor på vägföreningsvägar.
Det togs dock aldrig ett beslut om 50%-ig medfinansiering då det saknades uppgift om vilket
ekonomiskt åtagande kommunen gör genom ett beslut om medfinansiering på 50 %.
En vägförening är en icke vinstdrivande förening som inte besitter de finansiella tillgångarna
som behövs vid en gång och cykel (GC) investering. Kommunen måste med andra ord stå för
finansiering till 100% för att en utbyggnad ska bli av. Vägföreningen tar sedan över driften av
kommunen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägföreningarnas befintliga vägar och GC-banor bekostas
helt av vägföreningen. I de fall där kommunen påverkat vägföreningarnas vägar negativt ur
trafiksäkerhetssynpunkt delfinansierar kommunen trafiksäkerhetshöjande åtgärder med 50%.
Åtgärderna ska vara utpekade av kommunen och finansieras inom budget.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägföreningarnas befintliga vägar och GC-banor utpekade
som säkra skolvägar bekostas helt av kommunen.
Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att där kommunen utpekat
ett behov finansierar kommunen utbyggnation av GC-banor på vägföreningarnas vägar till
100%.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
samhällsbyggnadsnämnden inte behöver fullgöra den redovisning som efterfrågades 2011
eftersom alla projekt finansieras inom budget.

Katarina Lagerkvist
Trafikingenjör

Gustaf Nilvall
Infrastrukturchef

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-08-19.
Tjänsteutlåtande, daterad 2011-04-15, Dnr KS0009/11
Protokoll från Kommunfullmäktige (KF 2011-11-28 §12)
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Ärendet expedieras efter beslut till:
För kännedom

Sektorchef samhällsbyggnad
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Bakgrund
Ny trafikplan och hastighetsplan för Ale kommun togs fram under 2010/2011. Av sektor
samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-15, framgår att man föreslår en 50 %-ig
kommunal medfinansiering för åtgärder som överstiger 50 000 kronor på vägföreningsvägar.
Det togs dock aldrig ett beslut om 50%-ig medfinansiering då det saknades uppgift om vilket
ekonomiskt åtagande kommunen gör genom ett beslut om medfinansiering på 50 %.
Nybyggnation på vägföreningarnas vägar gäller främst gång- och cykelbanor (GC-banor).
Vägföreningarna har inte ekonomi att helt eller delvis finansiera nybyggnation av GC-banor.
Uppdraget i fullmäktigebeslutet var till samhällsbyggnadsnämnden där kommunfullmäktige
(KF 2011-11-28 §12) beslutade: att ett mer detaljerat förslag beträffande medfinansiering av
åtgärder på vägföreningsvägar skall redovisas där den ekonomiska omfattningen av åtgärderna
skall beskrivas. All investering görs enligt budget.
En vägförening är en icke vinstdrivande förening som inte besitter de finansiella tillgångarna
som behövs vid en GC investering. Kommunen måste med andra ord stå för finansiering till
100% för att en utbyggnad ska bli av. Vägföreningen tar sedan över driften av kommunen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägföreningarnas befintliga vägar och GC-banor bekostas
helt av vägföreningen. I de fall där kommunen påverkat vägföreningarnas vägar negativt ur
trafiksäkerhetssynpunkt delfinansierar kommunen trafiksäkerhetshöjande åtgärder med 50%.
Åtgärderna ska vara utpekade av kommunen och finansieras inom budget.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägföreningarnas befintliga vägar och GC-banor utpekade
som säkra skolvägar bekostas helt av kommunen.
Samråd/samverkan
Samråd har ägt rum internt inom sektor samhällsbyggnad
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
För att kommunen ska få rådighet till att bygga GC-banor där kommunen utpekat ett behov
behöver kommunen finansiera till 100%. Finansiering sker enligt beslutade investeringsanslag.
Barnperspektivet
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Desto fler GC-banor kommunen bygger ju fler barn kan röra sig på ett säkert sätt i vårt
samhälle.
Miljöperspektivet
Att bygga fler GC-banor i kommunen främjar gång och cykel och kan på sikt minska de fossila
utsläppen med bil.
Funktionshinderperspektivet
Vid byggnation av nya GC-banor tas funktionshinderperspektivet med.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Trafikplan 2011
Ärendets kommunikationsbehov
Driften av nya GC-banor läggs på vägföreningen varför det är viktigt att kommunen i tidigt
skede kommunicerar med vägföreningen.
Förvaltningens bedömning och motivering
För att kommunen ska få rådighet till att bygga GC-banor där kommunen utpekat ett behov
föreslår samhällsbyggnad att kommunen finansierar GC-utbyggnader på vägföreningarnas
vägar till 100%. Vägföreningarna bygger inga nya GC-banor utan tar efter färdigställande över
och förvaltar. När GC-banan är byggd ska den förättas in i vägföreningen, kommunen står för
förrättningskostnaden.
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Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011-11-28

KF § 12

KS0009/11

Förslag till ny trafikplan och hastighetsplan
Miljö- och byggnämnden har i beslut 2010-12-15 godkänt förslag till trafikplan och dess
samrådsredogörelse. Trafikplanen är översänd till kommunfullmäktige för antagande.
Sektor kommunstyrelsen anser att den konsultgenomförda utredningen är detaljerat
genomarbetad och granskad av tekniska förvaltningen och bör antas av
kommunfullmäktige. Kostnaderna för omskyltning enligt hastighetsplanen har bedömts
till 500 000 kronor och bör fördelas lika mellan år 2012 och år 2013. Finansiering av
åtgärder för gång- och cykelvägsystemet bör äskas genom ordinarie investeringsbudget.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige skall fatta ett principbeslut om
medfinansiering för åtgärder i trafikplanen som skall utföras av vägföreningarna. Av
sektor samhällsbyggnads tjänsteskrivelse framgår att man föreslår en 50 %-ig kommunal
medfinansiering för åtgärder som överstiger 50 000 kronor på vägföreningsvägar. Någon
sammanställning över antalet åtgärder och dess kostnader finns ej och därmed saknas
uppgift om vilket ekonomiskt åtagande kommunen gör genom ett beslut om
medfinansiering på 50 %. Här bör ett förtydligande göras för att kommunen skall kunna
se konsekvenserna av sitt beslut. Därför bör ett nytt detaljerat förslag utarbetas med en
ekonomisk konsekvensbeskrivning före kommunfullmäktigebeslut tas i denna del.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef 2011-09-14.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar det av miljö- och byggnämnden godkända förslaget till
trafikplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag på 250 000 kronor år 2012 och 250
000 kronor år 2013 för genomförande av den hastighetsplan som ingår i
trafikplanen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av föreslagna GC-åtgärder skall äskas
genom ordinarie investeringsbudget.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ett mer detaljerat förslag beträffande
medfinansiering av åtgärder på vägföreningsvägar skall redovisas där den
ekonomiska omfattningen av åtgärderna skall beskrivas.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 132 att bordlägga ärendet.
Sven Rydén (KD) tillstyrker under Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-28
Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT

1. Kommunfullmäktige antar det av miljö- och byggnadsnämnden godkända förslaget
trafikplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag på 250 000 kronor år 2012 och
250 000 kronor år 2013 för genomförande av den hastighetsplan som ingår i
trafikplanen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av föreslagna GC –åtgärder skall äskas
genom ordinarie investeringsbudget.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ett mer detaljerat förslag beträffande
medfinansiering av åtgärder på vägföreningsvägar skall redovisas där den
ekonomiska omfattningen av åtgärderna skall beskrivas.
___
Expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsplaneringschef
Budgetchef

Vid protokollet
Cecilia Stedt
2011-12-06
Justeringsdatum

Klas Nordh
Ordförande

Inga-Lill Andersson
Justerare
Jan Skog
Justerare

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

SBN § 115

Dnr SBN.2020.149

Redovisning Trafikplan 2011 gällande
medfinansiering på vägföreningarnas vägar
Ärendet
Ny trafikplan och hastighetsplan för Ale kommun togs fram under 2010/2011.
Av sektor samhällsbyggnads tjänsteutlåtande, daterad 2011-04-15, framgår att
man föreslår en 50-procentig kommunal medfinansiering för åtgärder som
överstiger 50 000 kronor på vägförenings vägar. Det togs dock aldrig ett beslut
om 50-procenting medfinansiering då det saknades uppgift om vilket
ekonomiskt åtagande kommunen gör genom ett beslut om medfinansiering på
50 %.
En vägförening är en icke vinstdrivande förening som inte besitter de
finansiella tillgångarna som behövs vid en gång och cykel (GC) investering.
Kommunen måste med andra ord stå för finansiering till 100 % för att en
utbyggnad ska bli av. Vägföreningen tar sedan över driften av kommunen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägföreningarnas befintliga vägar och GCbanor bekostas helt av vägföreningen. I de fall där kommunen påverkat
vägföreningarnas vägar negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt delfinansierar
kommunen trafiksäkerhetshöjande åtgärder med 50 %. Åtgärderna ska vara
utpekade av kommunen och finansieras inom budget.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägföreningarnas befintliga vägar och
GC-banor utpekade som säkra skolvägar bekostas helt av kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

2020-08-19

Protokoll från Kommunfullmäktige (KF 2011-11-28 §12) 2020-06-16
Tjänsteutlåtande daterad 2011-04-15 Dnr KS0009/11

2020-06-16

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att där
kommunen utpekat ett behov finansierar kommunen utbyggnation av GCbanor på vägföreningarnas vägar till 100%.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
samhällsbyggnadsnämnden inte behöver fullgöra den redovisning som
efterfrågades 2011 eftersom alla projekt finansieras inom budget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.
Beslut
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Förord
I Ale kommun pågår hela tiden små och stora projekt för att bygga ut gång- och
cykelvägnätet och för att göra gatorna trafiksäkrare. Samtidigt så eftersträvas
ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och framkomlighet för de olika
trafikantslagen.
Trafikplanen innehåller en hastighetsanalys enligt handboken ”Rätt fart i staden”
av de tättbebyggda områdena i Ale kommun, en trafiksäkerhetsanalys som
baseras på hastighetsanalysen och en analys av gång- och cykelvägar samt
skolvägar. Resultatet av alla dessa analyser leder fram till åtgärdsförslag.
Trafiken berör alla i samhället och det är viktigt att alla får vara med och ha
synpunkter. Trafikplanen har därför varit ute på samråd med kommunala
förvaltningar, trafikverket, vägföreningar och allmänheten under hösten 2010.
Dokumentet riktar sig dock främst till kommunens beslutsfattare och tjänstemän
som arbetar med trafik- och samhällsplanering.
Trafikplanen antas av kommunfullmäktige och ska revideras vart fjärde år, inför
en ny mandatperiod. Mellan revideringarna görs uppdateringar av de prioriterade
åtgärderna, dessa uppdateringar antas i trafiknämnden.
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1 Inledning
Tätortens utveckling påverkas i stor grad utav sambanden mellan trafik, markanvändning, bebyggelse
och val av transportsätt. Vackra bebyggda miljöer som skapar naturliga möten mellan människor är
viktiga för vårt välbefinnande. För att skapa hållbara stads- och trafikmiljöer bör planeringen av dessa
ses ur ett helhetsperspektiv. Ett hållbart samhälle kan brukas länge och ger möjlighet till positiva
upplevelser och trygghet samt stimulerar kunskap, utveckling och delaktighet.

1.1 Bakgrund
Transportpolitikens övergripande mål är att
säkerställa en samhällsekonomisk effektiv
och långsiktig hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.
Därtill beslutade riskdagen om nollvisionen
i oktober 1997, som ligger till grund för allt
trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Nollvisionens
långsiktiga mål är att ingen människa ska dödas
eller skadas för livet i vägtrafiken. Visionen innebär
att bilar, gator och övriga fordon ska anpassas efter
det krockvåld människokroppen tål.

1.1.1

”Lugna gatan!” och ”Trafik för en
attraktiv stad”

Handboken ”Lugna gatan!” gavs ut 1998 med
syfte att ge nollvisionen en starkare ställning i
samhällsbyggandet. ”Lugna gatan!” ville stödja
en planeringsprocess som tog hänsyn till de
transportpolitiska målen samt stadens sociala och
kulturella planer. Handboken förde också fram
budskapet om en självförklarande utformning av
den fysiska trafikmiljön. ”Trafik för en attraktiv
stad”, TRAST, utkom 2005 för att stödja kommunens
arbete med trafikfrågor i samhällsplaneringen.
I TRAST beskrivs de olika trafikslagens anspråk
samt de olika stadsbyggnadskvaliteterna:
stadens karaktär, resbehov, tillgänglighet,
trygghet, trafiksäkerhet och trafikens miljö- och
hälsopåverkan.

1.1.2

Kommunerna har rätt till att besluta om
hastighetsbegränsningarna inom tättbebyggt
område. Kommunen har också rätt att besluta var
gränsen för tättbebyggt område går.
Under 2008 remitterade Närings-departementet
en ny ansvarslag för väghållarna (SOU 2008:44).
I lagen ställs krav på att väghållarna, däribland
kommunerna, att ”systematiskt och fortlöpande
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
skador till följd av användning av vägen eller gatan”.
En trafiknätsanalys och hastighetsplan är ett steg
i detta arbete. Genom att avväga hastighetsnivån
väl kan den valda gränsen medverka till att
stadsrummen används på ett sätt som stödjer
stadens utveckling. Handboken Rätt fart i staden
har tagits fram som ett verktyg för att medverka
till att staden får det trafiksystem den behöver
för att utvecklas i avsedd riktning. Handboken är
framtagen i samarbete mellan dåvarande Vägverket
och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Rätt fart i staden

Från den 2 maj 2008 är det i Sverige möjligt att
skylta hastigheten i steg om 10 km/tim, från 30
km/tim och upp till 120 km/tim. Syftet är att få en
bättre anpassning av hastigheterna i förhållande
till de trafikpolitiska målen. Förändringen av
hastighetsbegränsningarna är avsedd att ge ökad
trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen. Den
ska även bidra till ökad respekt och acceptans för
hastighetsgränserna samt minskad miljöpåverkan.
Figur 1. Handboken Rätt fart i staden
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KROCKVÅLD
I moderna fordon med airbag och säkrare konstruktion är risken att dödas i en trafikolycka betydligt
lägre för fordonets förare och passagerare än som tidigare var fallet. Oskyddade trafikanter är
däremot fortfarande lika utsatta i trafiken. I tätort är 2/3 av de som dör i trafiken oskyddade
trafikanter. De flesta människor överlever en kollision där hastigheten vid kollisionstillfället inte
överstiger 20 km/tim. Vid en påkörning i 30 km/tim överlever nio av tio oskyddade trafikanter.
Krockvåldet motsvarar då ett fritt fall från tre meter. Är hastigheten 50 km/tim överlever endast
två av tio oskyddade trafikanter. Krockvåldet motsvarar då ett fall från tio meter.
Stoppsträckan för en bil är reaktionssträckan och bromssträckan sammanslaget. Om en
bilist kör i 30 km/tim hinner bilisten få stopp efter 13 m. Kör samma bilist 50 km/tim påbörjas
inbromsningen först efter 13 m. En oskyddad trafikant som oväntat dyker upp 13 m framför en
bil som färdas i 50 km/tim, blir alltså påkörd i hastigheten 50 km/tim. Färdas bilen i 30 km/tim
hinner bilen få stopp.
För bilister är risken för att dö i en kollision under 50 km/tim låg. En modern bil klarar i regel
av att skydda passagerarna vid en sidokollision i upp till 50 km/tim. Bilarnas front har större
deformationszon än sidorna och kan klara frontalkollisioner i upp till 70 km/tim. Fasta föremål
som stolpar och träd tränger långt in i hytten vid en frontalkollision och bilen klarar högst 60 km/
tim för fasta hinder, om risken ska likställas med frontalkollision med annan bil.
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1.2 Omfattning

1.4 Arbetsprocess

Denna Trafikplan innehåller en hastighetsplan
enligt handboken ”Rätt fart i staden” av alla
tätbebyggda områden i Ale kommun och en
trafiksäkerhetsanalys baserad på den upprättade
hastighetsplanen. Även gång- och cykelvägar samt
skolvägar har analyserats. Resultatet av dessa
analyser leder till förslag på åtgärder.

För att kunna driva arbetet med Trafikplanen och
”Rätt fart i staden” framåt, har en dialog hållits
med tjänstemän i Ale kommun som tillhandahållit
nödvändig indata. Som komplement har Ales
trafikplan från 2007 använts, liksom indata från
nationell vägdatabas (NVDB). En fältinventering har
också legat till grund för arbetet.

De tätbebyggda områdena i Ale kommun är Alafors,
Alvhem, Bohus, Nol, Nödinge, Skepplanda, Surte
och Älvängen.
Även länsväg 1967 mellan Nödinge och Vimmersjön
har inkluderats likaså det nya bostadsområdet vid
sjön. Länsväg 1968 mellan Nol och Alafors ingår
också.
Rapporten gäller befintligt vägnät vid datumet för
genomförandet av fältinventeringen. Hänsyn tas till
ombyggnationerna i projektet BanaVäg i Väst vilket
innebär att vissa gator som skall byggas om inom
detta projekt ej tas med i analysarbetet.

1.3 Syfte
Syftet med trafikplanen är att:
• Funktionsindela trafiknätet
• Föreslå en hastighetsplan
• Sammanställa och prioritera förslag till
åtgärder
Syftet med ”Rätt fart i staden” är att:
• Öka trafiksäkerheten
• Anpassa hastigheter till gatornas livsrum
• Föreslå hastigheter som innebär önskad
prioritering av vissa trafikslags anspråk
• Påverka stadens utveckling
Syftet med analysen av gång- och cykelnätet samt
skolvägar är att:
• Öka trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter.
• Visa var det finns konflikter mellan olika
trafikslag

1.4.1

Fältinventering

I fältinventeringen delas gatorna in i olika
livsrum enligt metoden ”Rätt fart i staden”.
Även korsningspunkter mellan olika trafikslag
noteras. Fältinventeringen som ligger till grund för
analyserna utfördes i April 2010.

1.4.2

Rapportens upplägg

I kapitel 1 beskrivs nuläget och en
funktionsindelning av gatorna görs.
Arbetet med ”Rätt fart i staden” börjar med en
kvalitetsbedömning där nuläget beskrivs och
analyseras, i kapitel 3. Utifrån nulägesanalysen
anpassas hastighetsbegränsningarna för att minska
kvalitetsavvikelserna samt skapa ett homogent
gatunät. Detta mynnar ut i en hastighetsplan
och förslag på åtgärder utfrån de föreslagna
hastighetsbegränsningarna, i kapitel 4.
I kapitel 5 analyseras gång- och cykelnätet samt
skolvägar ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och
knyter an till den föreslagna hastighetsplanen.
Gång- och cykelnätet kopplas samtidigt ihop med
de nybyggda pendeltågsstationerna. Detta leder till
förslag på åtgärder.
Till sist sammanställs och prioriteras åtgärderna
som framkommit med hastighetsplanen och
analysen av gång- och cykelnätet samt skolvägar i
kapitel 6.
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2 Nuläge och funktionsindelning
I detta kapitel fastställs transportbehovet för invånarna i Ale kommun. I kapitlet följer därefter en
funktionsindelning av trafiknätet enligt ”Lugna gatan!”. Samtliga trafikslag har hastighetsanspråk
sammankopplade med nätets funktionstyp. Dessa anspråk redovisas i nästa kapitel ”Kvalitetsbedömning
enligt Rätt fart i staden”.

2.1 Transportbehov

2.2.1

Övergripande nät

Det övergripande nätet utnyttjas för längre resor
men även för lokala resor inom tätorten. På dessa
vägar och gator bör den tekniska standarden vara
god. Framkomlighet med bil och tunga fordon
prioriteras bland annat genom att vägen regleras
som huvudled. Gång- och cykeltrafik bör vara
separerad.

Ale kommun ligger längs Göta Älv och väg E45
norr om Göteborg. Kommunen har över 27 000
invånare. Många invånare pendlar till Göteborg.
dessa använder då väg E45 som är viktig för
kommunens utveckling. Väg E45 är under
ombyggnation och skall få en högre vägstandard.
Samtidigt byggs järnvägen som går parallellt med
vägen om till dubbelspår och flera av orterna
får en pendelstation. Ombyggnaderna gör att
restiden till Göteborg minskar och Ale kommun
blir då mer attraktivt att bosätta sig i. Flera nya
bostadsområden planeras vilket medför att trafiken
kommer öka på kommunens vägar och gator.

2.2.2

Huvudnät

Huvudnätet används mestadels för biltrafik mellan
tätortens olika områden. De större korsningarna
bör ha god kapacitet. Gång- och cykeltrafik längs
gatan bör vara separerad. Där gång- och cykeltrafik
korsar gatan i plan bör hastigheten vara låg, högst
30km/h.

2.2 Bilnät
Väg E45 fungerar som den stora genomfartsvägen
i kommunen. När nu väg E45 byggs om kommer
även en parallell väg att byggas som binder ihop de
flesta orterna. Den skall fungera som en huvudgata
mest för lokala resor och dimensioneras efter
detta. Biltrafiknätets anspråk delas in enligt tabell
1 nedan. Huvudnät och övergripande nät redovisas i
figur 2-4. Övriga gator i tätorterna är lokalnät. Alla
gator i Alvhem tillhör lokalnätet och redovisas inte i
någon figur.

2.2.3

Lokalnät

Lokalnätet används för biltrafik inom ett område
eller mellan ett område och huvudnätet. Biltrafiken
bör vara av mindre omfattning och genomfartstrafik
bör undvikas. Oskyddade trafikanters
framkomlighet och säkerhet prioriteras högt. God
tillgänglighet för barn eftersträvas. Gående ska
kunna korsa gatan varsomhelst. Cykeltrafik ska
kunna samsas med biltrafiken på gatan.

Trafikverket är väghållare för Göteborgsvägen
genom Surte och Bohus, Ledetvägen i Alafors och
Kvarnabovägen i Skepplanda samt länsvägarna.

Funktionsindelning bilnät
Nättyp

Länktyp

Huvudsaklig trafikuppgift

Övergripande nät

Genomfarts- eller infartsväg

Biltrafik genom eller till en tätort

Huvudnät

Huvudgata

Biltrafik mellan tätortens olika områden

Lokalnät

Lokalgata

Biltrafik inom ett område eller mellan ett område
och huvudnätet

Längsta körsträcka mellan start/målpunkt inne i ett område och närmaste anslutning till huvudmålet bör inte överstiga
400 meter.

Tabell 1. Funktionsindelning för bilnätet enligt ”Lugna gatan!” och Rätt fart i staden.
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2.3 Gång- och cykelnät

2.5 Utryckningsnät

I nulägesbeskrivningen behöver även gång- och
cykelnätet tas upp. Detta nät presenteras i kapitel 5
tillsammans med skolvägarna.

För utryckningstrafik är det kort insatstid som
är det viktigaste kravet. För att körtiderna
ska kunna hållas korta behöver utryckningsvägarna vara gena och framkomliga. Oftast
sammanfaller utryckningsnätet och huvudnätet
i en ort med varandra, vilket också är fallet i Ale.
Hastighetsanspråket för utryckningstrafik är
medelhastigheten med vilken räddningsfordonet
kan ta sig fram. Tvärsektion, sveputrymme och
möjlighet för andra fordon att lämna fri väg blir
därmed viktigt.

2.4 Kollektivtrafiknät
Busstrafiken i Ale kommun består av ett tiotal
linjer för vilka Västtrafik är huvudman. De flesta
linjer går i nord-sydlig riktning med riktning till/
från Göteborg. Regionbussen mellan Göteborg och
Trollhättan/Vänersborg passerar igenom Älvängen.
Dagens linjesträckningar ligger till grund för det
basnät för kollektivtrafik som använts i analysen.
De ombyggnationer av järnvägen och väg E45
med parallellväg som pågår kommer påverka
kollektivtrafiknätet då de är klara. Samtidigt
bedriver kommunen en lokal K2020 utredning
av framtidens kollektivtrafik i kommunen.
Projektet K2020 syftar till att skapa en gemensam
framtidsbild för utvecklingen av kollektivtrafiken
i Göteborgsregionen och är ett samarbete mellan
Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens
kommunalförbund, Göteborgs Stad, Västtrafik och
Trafikverket. Av dessa anledningar så läggs ingen
större vikt vid att analysera kollektivtrafiknätet i
denna rapport.

Hastighetsdämpande åtgärder bör i största
mån undvikas på utryckningsnätet. Så kallade
timglashållplatser skall kunna passeras
av räddningsfordon även om en buss angör
hållplatsen. För ambulanstransporter finns ett
anspråk på jämn och rak väg för att inte utsätta
patienter för onödigt lidande. Fartgupp tillgodoser
inte detta anspråk.
Det primära utryckningsnätet sammanfallaer med
det övergripande nätet och huvudnätet tillsammans.

Figur 5. Timglashållplats Södra vägen på nya parallellvägen i Nol.
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3 Kvalitetsbedömning enligt ”Rätt fart i staden”
Rätt fart i staden är en arbetsmetodik för att ta hänsyn till stadsbyggnadskvaliteterna:
• Stadens karaktär
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Trafiksäkerhet
• Miljö och hälsa
I detta avsnitt beskrivs arbetsordningen i handboken ”Rätt fart i staden” och vad de olika
stadsbyggnadskvaliteterna innebär.

3.1 Moment 1: Nulägesbeskrivning
Första steget i arbetet med « Rätt fart i staden » är
att dela in gatorna i homogena gaturum. Detta kan
vara en enskild gata men även ett avsnitt av en gata
om gatan har olika karaktärsdrag på olika delar. De
homogena gaturummen analyseras.
Typ av livsrum identifieras för alla homogena
gaturum. Livsrummet beror av gatans ”väggar”, det
vill säga vad som finns utmed gatan och därmed tas
stadens utvecklingspotential till vara.

3.1.1

Livsrummen delas in i fem olika grupper som
beskrivs nedan.
Frirum (F): rum för cyklister, fotgängare och
de lekande barnen. Motorfordonstrafik bör inte
förekomma. Utformningen utgår ifrån gåendes
och cyklisters perspektiv och hastighet. Exempel
på sådana utrymmen är torg, parker, lek- och
fritidsområden, avstängda gator, separata gångoch cykelvägar, se figur 7.

Inventering av livsrum

Livsrumsmodellen bygger på en prioritering av
olika trafikantintressen och stadsomsorg. Hänsyn
tas till de karaktärsdrag som finns och vilken typ av
väggar, gaturummet har.
Utgångspunkten är de anspråk väggarna har och
golvets, det vill säga markens, möjliga funktion.
Genom att byta ut golvet kan rummet blir mer
balanserat och svara mer mot sina förutsättningar
än om golvet var ett annat. Denna bedömning görs
med hjälp av fältstudier. Exempel på utbyte av golv
finns i figur 6.
Figur 7. Frirum. Källa: Handboken ”Rätt fart i staden”,
illustratör PeGe Hillinge

Figur 6. Byte av golv mellan samma väggar. Källa: Handboken ”Rätt fart i staden”, illustratör PeGe Hillinge
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Integrerat frirum (IF): rum där fotgängare och
cyklister är prioriterade. Motorfordon har möjlighet
till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn
till de oskyddade trafikanterna. Väggarna är ofta
hus med entréer mot rummet. Exempel på sådana
utrymmen är de finare delarna av stadens nät,
torgbildningar och centrala offentliga stadsrum, se
figur 8.

Integrerat transportrum (IT): rum där oskyddade
trafikanter kan färdas men har litet anspråk att
korsa det. Väggarna vänder sig mot rummet men
har inget anspråk på det. Oskyddade trafikanter
har anspråk på trygghet av andra trafikanter men
utan samspel dem emellan. Gaturummet har en
transportfunktion, se figur 10.

Figur 8. Integrerat frirum. Källa: Handboken ”Rätt fart i staden”,
illustratör PeGe Hillinge

Figur 10. Integrerat transportrum. Källa: Handboken ”Rätt fart i
staden”, illustratör PeGe Hillinge

Mjuktrafikrum (M): rum som tillmötesgår
människors anspråk att röra sig i längd- och
tvärriktning. Olika trafikslag ska samspela och
biltrafikens ytor bör begränsas så långt det går med
hänsyn till gatornas funktion. Väggarna uttrycker ett
anspråk på kontakt och närvaro, se figur 9.

Transportrum (T): rum för enbart
motorfordonstrafik. Gång- och cykelpassager är
separerade. Väggarna har vänt sina anspråk från
transportrummet. För övergripande trafiknät bör
transportrum eftersträvas, se figur 11.

Figur 9. Mjuktrafikrum. Källa: Handboken ”Rätt fart i staden”,
illustratör PeGe Hillinge

Figur 11. Transportrum. Källa: Handboken ”Rätt fart i staden”,
illustratör PeGe Hillinge
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3.1.2

Kvaliteter i staden

Stadens karaktär grundar sig på
bebyggelsestrukturen, platser, parker,
grönstråk, mänskliga aktiviteter, näringslivets
sammansättning och turism.
Tillgänglighet är den kvalitet som tar hänsyn till
transportbehovet. Trafiksystemet ska utformas så
att medborgarnas och näringslivets grundläggande
transportbehov tillgodoses.
Trygghet skapas i stor grad av mänsklig närvaro.
Hastigheten på trafiken påverkar människans
känsla av oro.

3.2.1

Typer av livsrum i Ale

De flesta lokalgator är mjuktrafikrum. Villagator är
på många ställen en plats för lek, där oskyddade
trafikanter bör ges företräde istället för biltrafik.
Sådana bedöms ibland också vara ett integrerat
frirum speciellt om de är lite smalare och
återvändsgata. En del gator kan vara svårbedömda
just mellan mjuktrafikrum och integrerat frirum.
Gator tillhörande huvudtrafiknätet och det
övergripande nätet bedöms oftast vara integrerat
transportrum. Delar av länsvägarna genom
Nödinge, Alafors, Älvängen och Skepplanda är
typiska transportrum. Exemplifierande bilder finns i
figurerna 12-15.

Trafiksäkerhet är den kvalitet som tar hänsyn
till dimensionerande trafiksäkerhetssituation
(DTSS). Den trafiksäkerhetssituation med lägst
hastighetsanspråk som förekommer kontinuerligt
utmed en sträcka anges som dimensionerande.
Trafikens miljö- och hälsopåverkan innebär att
hänsyn tas till luftföroreningar och buller.

3.2 Moment 2: Nulägesanalys
De olika stadsbyggnadskvaliteterna har olika
hastighetsanspråk som analysen måste ta hänsyn
till, för exempel se tabell 2. Indata från moment
1 läggs in i ett kalkylark från ”Rätt fart i staden”.
Kalkylarket bedömer sedan kvalitetsnivån
för stadens olika kvaliteter utifrån föreslaget
hastighetsanspråk.

Figur 12. Integrerat frirum (IF), Sädesvägen i Skepplanda.

Tre kvalitetsnivåer för stadens kvaliteter finns:
• God kvalitet: Kvalitetsanspråket är
tillgodosett
• Mindre god kvalitet: Kvalitetsanspråket är
delvis tillgodosett
• Låg kvalitet: Kvalitetsanspråket är inte
tillgodosett.
Figur 13. Mjuktrafikrum (M), Fyrklövergatan i Nödinge.

Tabell 2. Hastighetens betydelse för biltrafikens tillgänglighet. Källa: Handboken ”Rätt fart i staden”.
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3.2.2

Kvalitet på områden

Kvalitetsbedömningen av nuläget sker med
hjälp av Excelberäkningar som tar hänsyn till
hastighetsanspråken för de olika trafikslagen.
Kvaliteten är generellt låg på villagator som
bedöms vara integrerade frirum. Där är såväl
karaktären (hur väl hastigheten är anpassad till
livsrummet) som tryggheten (upplevelsen hos
oskyddade trafikanter) av låg kvalitet. Men dessa
gator är i de flesta fall korta och trafikeras till
största delen av boende på gatan. Dimensionerande
krockvåldssituation är på de flesta gator oskyddade
trafikanter.

3.2.3

Anpassning av hastigheter

Länkoptimeringen är den första sammanvägningen
av kvalitetsanspråken. Detta steg utförs genom
att för varje gata eftersträva den hastighetsnivå
som bäst reducerar antalet och graden av
kvalitetsavvikelser.
Därefter genomförs en nätanpassning för att
minska plottrigheten. Avsikten är att skapa
sammanhang och hitta bra lägen för eventuella
skiften av hastigheter.
Slutligen kan en systemanpassning utföras. Denna
anpassning är till för att på sikt eftersträva ett
system med jämna hastighetsgränser samt 30km/h.
Denna anpassning har utredarna bakat ihop med
nätanpassningen.
Figur 14. Integrerat Transportrum (IT), Källarliden i Bohus.

Figur 15. Transportrum (T), Nya Alingsåsvägen i Alafors (länsväg 1968).
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4 Hastighetsplan och kvalitetsavvikelser
I detta kapitel presenteras en hastighetsplan som prioriterar trafikslagen utefter typ av livsrum enligt
metoden Rätt fart i staden. Förändringen av hastighetsbegränsning leder till att kvalitetsavvikelser i
trafiksystemet uppkommer.

4.1 Hastighetsplan
Efter nulägesanalysen och optimering enligt
”Rätt fart i staden” har en hastighetsplan för
samtliga tätorter tagits fram. Se figurerna 18-20 på
nästföljande sidor.
Ett önskemål från Ale kommun var att använda sig
av främst 30/40/60 som hastighetsbegränsningar
inom tätorterna. På huvud- och övergripande nätet
har i huvudsak 40 eller 60 km/h rekommenderats.
Lokalgatorna är generellt föreslagna till 30 km/h.
I Alvhem sätts hastighetsbegränsningen på alla
gator till 30 km/h. Alvhem redovisas inte på karta.
Den nya parallellvägen till väg E45 föreslås få
hastighetsbegränsningen 60 km/h mellan tätorter
och 40 km/h inom tätorter.
Gränsen mellan olika hastighetsbegränsningar
bestäms slutgiltigt i samband med att föreskrifterna
skrivs.

Etablering av nya områden och andra utbyggnader
kan påverka förutsättningarna för hastighetsplanen.
I sådana fall måste hastigheten ses över och
eventuellt ändras efter de nya förutsättningarna. Ett
exempel är att det planeras en skola på norra sidan
av Norra Kilandavägen mellan Fyrklövergatan och
Lövängsvägen. En busshållplats planeras också här.
Det är då tveksamt om 60km/h kan behållas.

4.2 Avvikelser på hastighetsplanen
Föreslagen hastighetsplan medför vissa avvikelser
på stadsbyggnadskvaliteterna som kan behöva
åtgärdas för att de nya hastighetsbegränsningarna
skall fungera.
Alla gator som bedömts som integrerade frirum
får låg kvalitet när det gäller karaktär och trygghet.
Eftersom dessa gator är villagator som till största
delen är korta och saknar genomfartsttrafik
bedöms inte några åtgärder vara nödvändiga.
Nya parallellvägen till väg E45 förväntas utformas
med de nya hastighetsbegränsningarna i åtanke
och med bra trafiksäkerhetsstandard för alla
trafikanter. Därmed så uppfyller den kraven för de
nya hastighetsbegränsningarna.
Vid övergång från 60 km/h till 40 km/h bör fysiska
åtgärder utföras så att man förstärker upplevelsen
av att man kommer in i ett nytt livsrum så att en
fartsänkning känns naturligt.
Gator på huvudnätet där livsrummet inte klarar
mer än 30 km/h får en avvikelse på tillgänglighet
för biltrafiken. Exempel på sådana gator är
Egnahemsvägen och Keillers Väg i Surte,
Backavägen och Prästvägen i Nödinge samt
Ledetvägen i Alafors.
Vallmovägen i Älvängen tillhör huvudnätet och
föreslås få 40 km/h men gatan har i dagsläget
många fartgupp som minskar tillgängligheten för
såväl biltrafik som utryckningsfordon. Åtgärder som
skapar ett bättre flyt i trafiken behövs.

Figur 16. Skepplandavägen harmoniserar inte med sin funktion
i det övergripande nätet.

Det är dålig sikt på Fyrklövergatan i korsningen
med Norra Kilandavägen.
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Gatorna Gamla Kilandavägen, Nödinge och
Kvarnabovägen, Skepplanda får låg kvalitet för
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter där
det föreslås 60km/h. Från cirkulationsplatsen på
Gamla Kilandavägen och upp till Vimmersjön finns
en bred gång- och cykelbana och anspråk att korsa
gatan saknas då det enbart är åker på andra sidan.
Den bedöms därför vara tillräckligt säker för att
klara 60km/h utan åtgärder. Korsningspunkterna
vid cirkulationsplatsen bedöms klara den nya
hastighetsbegränsningen eftersom hastighetsdämpade åtgärder finns. Kvarnabovägen i
Skepplanda saknar gång- och cykelväg på den
aktuella delsträckan. Gång- och cykeltrafiken på
sträckan bedöms inte vara stor då det inte finns
några målpunkter i närheten. Några åtgärder
behövs därför inte i nuläget.

Göteborgsvägen i Älvängen, mellan Frälsegårdsv.
och Tolleredsvägen, samt Alingsåsvägen i Alafors,
mellan Nya Alingsåsvägen och Sjövallavägen,
har ett livsrum som inte harmoniserar med den
hastighetsbegränsning som föreslås. Åtgärder
behöver göras för att gatorna skall upplevas
som ett 40-rum. Annars finns en risk att
hastighetsbegränsningen överskrids.

Norra Kilandavägen i Nödinge får låg kvalitet
på trafiksäkerheten mellan Gulklövergatan och
Rödjans väg. Här finns ett övergångsställe samt
hastighetsdämpande åtgärder i form av chikan av
betongbulor med vägskyltar. Åtgärderna fungerar
inte på ett tillfredsställande sätt eftersom man inte
behöver sänka farten nämnvärt om man hittar rätt
körlinje igenom chikanerna samt att vägskyltarna
ofta blir nedkörda. Trottoaren är inte tillräckligt
bred för både gång- och cykeltrafik. Eftersom Norra
Kilandavägen är genomfartsväg och utryckningsväg
måste detta tas hänsyn till då man väljer ny åtgärd.

På gator med 40km/h fås mindre god kvalitet
gällande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Här är det viktigt att se till att inte blandtrafik
förekommer. Trottoar är inte tillräckligt utan gångoch cykelbana behövs, exempelvis på Ledetvägen
i Alafors. Alla korsningspunkter på dessa gator
bör ses över och åtgärdas, flera exempel finns vid
Gallåsvägen i Nol. Mer om gång och cykelvägar i
nästa kapitel.

Skepplandavägen/Kvarnabovägen i Skepplanda
är genomfartsväg men föreslås ändå få 40km/h
då livsrummet inte tillåter mer. Därmed blir dess
tillgänglighet för biltrafik mindre god vilket man inte
bör tillåta på längre sträckor på genomfartsvägar.
Gatan behöver åtgärdas för att bättre harmonisera
med sin roll som genomfartsled alternativt ersättas
med en ny genomfartgata i nytt läge.

Figur 17. Ledetvägen i Alafors behöver en gång- och cykelväg.
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5 Analys av gång- och cykelnät samt skolvägar
Kapitlet presenterar en trafiksäkerhetsanalys av gång- och cykelnätet samt av de av
kommunen utpekade skolvägarna. Analysen knyter an till de i hastighetsplanen föreslagna
hastighetsbegränsningarna.

5.1 Analys
På de nästföljande sidorna redovisas gång- och
cykelnätet samt skolvägarna i orterna. Cykelnätet
är uppdelat i befintlig gång- och cykelväg, gångoch cykelstråk med blandtrafik och av kommunen
planerade gång- och cykelvägar. Observera att
exempelvis en smal trottoar inte räknas som en
gång- och cykelväg.
Kommunen har pekat ut primära och sekundära
skolvägar i tätorterna. De består av allt från
gång- och cykelvägar i grönområden till gator med
blandtrafik. De utpekade skolvägarna kan liknas vid
ett huvudnät som utgår från kommunens skolor.
Givetvis måste skolbarnen även ta sig till den
utpekade skolvägen.

Analysen koncentrerar sig till gator och korsningspunkter med högre hastighetsbegränsning än
30 km/h. Nya parallellvägen till väg E45 antas
vara trafiksäker för oskyddade trafikanter och
anpassad efter önskad hastighetsbegränsning efter
ombyggnation.
I planerna för utbyggnaden av de nya pendeltågsstationerna integreras dessa bra med gångoch cykelnätet i alla orter utom Älvängen där
utredningar fortfarande pågår.
I Alvhem kommer utbyggnaden av väg E45 och
järnvägen att påverka behovet av gång- och
cykelvägar. I dagsläget är det osäkert exakt hur
denna påverkan ser ut. Därför är det svårt att
analysera och föreslå åtgärder för situationen i
Alvhem som därmed inte redovisas på karta.

Figur 21. Gång- och cykelväg längs Sjövallavägen i Alafors.
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5.2 Åtgärder
I Surte behöver korsningspunkterna i korsningen
Bruksvägen och Egnahemsvägen åtgärdas eftersom
hastighetsbegränsningen är föreslagen till 40 km/h.
Från denna korsning upp till Surteskolan behövs en
gång- och cykelväg byggas.
Korsningspunkten på Idrottsvägen har låg standard
och behöver åtgärdas. Man bör också knyta ihop
gång- och cykelvägen på Granhäcksvägen med den
nya trafikplatsen exempelvis via Nordgärdesvägen
och Idrottsvägen.
Längs södra delen av Danska Vägen i Surte föreslås
en gång- och cykelväg eftersom nya bostäder
planeras här och hastighetsbegränsningen föreslås
bli 40 km/h.

I Bohus är Skolvägen och Skårdalsvägen primära
skolvägar men här gäller blandtrafik. Liknande
gäller Klorvägen och Byvägen (i Klorvägens
förlängning) där hastigheten har satts till 40
km/h trots att det endast finns trottoar. Dessa bör
åtgärdas med utbyggnad av gång- och cykelväg.
Utbyggnad av gång- och cykelväg längs Elysörvägen
och Byvägen skulle göra Bohus centrum mer
lättillgängligt.

I Nödinge är det främst korsningspunkten på Norra
Kilandavägen i Gulklövergatans förlängning som
behöver åtgärdas. Gångpassagen där oskyddade
trafikanter korsar Norra Kilandavägen vid
Granåsvägen behöver också åtgärdas.

I Alafors är det viktigt att knyta ihop Alingsåsvägen
med Alevägen med en gång- och cykelväg.
Korsningen i östra änden av Nya Alingsåsvägen där
gång- och cykelstråket korsar vägen utan någon
som helst markerad korsning behöver åtgärdas. Vid
denna punkt sänks hastigheten från 60 till 40 km/h
vilket gör det extra viktigt att korsningen utformas
för att skydda oskyddade trafikanter.
Ledetvägen i Alafors är delvis primär skolväg och
samtidigt ingår den i Huvudnätet. Här saknas gångoch cykelväg. Det är viktigt att åtgärda gatan då den
är vältrafikerad.

Tolleredsvägen i Älvängen bör utrustas med gångoch cykelväg. Samtidigt behövs trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen med Göteborgsvägen.
Den primära skolvägen korsar Starrkärsvägen
i plan och kan behöva ses över. Viktigt att knyta
ihop skolområdet med en gång- och cykelväg till
centrum via Hövägen och/eller Starrkärrsvägen.
Pendeltågsstationen behöver även den knytas ihop
med centrum.

Skepplanda behöver gång och cykelväg mellan
Åkervägen och Albovägen samt på Albovägen.
Korsningen på Kvarnbovägen vid Alehemsvägen
bör ses över. På Skepplandavägen finns två
busshållplatser med många resande som saknar
anordnad korsning av vägen samt gångväg fram till
busskuren.

Rödjans väg i Nol behöver en gång- och cykelväg
speciellt när industriområdet byggs ut ytterligare.
I Nol behöver korsningspunkterna längs
Gallåsvägen ses över. Här finns inga utmärkta
korsningar i nord-sydlig riktning. Korsningen i
början på Enekullevägen har låg standard.
Längs Brandsbovägen skulle en gång- och cykelväg
hjälpa till att koppla ihop Alafors och Nol. Detta är
en angelägen åtgärd då vägen är en primär skolväg.
Åtgärder föreslås också för korsningspunkter i
korsningen med Alevägen.
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Figur 22. Gång- och cykelväg samt utpekade skolvägar i Surte och Bohus.
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- 25 -

Hö
vä
ge
n

en
Gö
te
bo
rg
sv
äg

Skola

gen
rsvä

ä
ov

Motorbana

rkär

Tollered

llm
Va

Älvängen

n

Star

Smedjebacken
n
ge

g
ius vä
osen
r
A
r
Iva

n
äge
Höv

Älv
a
t
Gö

Trafikplan Ale, 103452

6 Sammanställning och prioritering av åtgärdsförslag
Alla åtgärdsförslag som framkommit i utredningen sammanfattas i detta kapitel. Åtgärderna kommer
främst från avvikelserna på hastighetsplanen enligt ¨Rätt fart i staden¨ och från analysen av gång- och
cykelnätet samt skolvägar. De sorteras per tätort. Prioriteringslistan är viktig för att kunna planera
åtgärdsarbetet såväl tidsmässigt som ekonomiskt.
Prioriteringen skall ses som exempel på vad
som bör göras och inte som något slutgiltigt
beslutsunderlag.
Prioriteringslistan skall ses över vartannat år av
trafiknämnden.
Prioriterade åtgärder markeras med rött i
nedanstående sammanställning samt på kartorna.
Åtgärdsförslagen är numrerade med respektive
figurnummer i början.

6.1 Surte
25.1
25.2

25.3
25.4
25.5

Gång- och cykelåtgärder i korsningen Bruksv
- Egnahemsvägen.
GC-väg mellan ovanstående korsning och
Surte skolan. (GC-väg på skolstigen är inte
prioriterad).
GC-korsning på Idrottsvägen.
GC-väg mellan Granhäcksvägen och nya
trafikplatsen på väg E45.
GC-väg södra delen av Danska Vägen.

6.2 Bohus
25.6
25.7
25.8

GC-väg längs Skolvägen och Skårdalsvägen
upp till Bohus skolan.
GC-väg längs Elysörvägen och Byvägen.
GC-väg längs Klorvägen och Byvägen

6.3 Nödinge
26.1

26.2

GC-korsning och GC-väg på Norra
Kilandavägen vid Gulklövergatan.
Förbättrade hastighets-dämpande åtgärder.
GC-korsning på Norra Kilandav vid
Granåsvägen

6.4 Nol
26.3
26.4
26.5
26.6

GC-åtgärder på sträcka och i korsningar på
Gallåsvägen
GC-väg längs Brandsbovägen.
GC-korsning Brandsbovägen - Alevägen.
GC-väg på Rödjans Väg.

6.5 Alafors
26.7
26.8

GC-väg längs Ledetvägen.
GC-korsning vid östra anslutningen av
Alingsåsvägen till Nya Alingsåsvägen.
26.9 Fysiska åtgärder för en anpassning till
40km/h på Nya Alingsåsvägen mellan
Alingsåsv. och Sjövallavägen.
26.10 GC-väg och korsning mellan Alevägen och
Alingsåsvägen.

6.6 Älvängen
27.1
27.2
27.3

27.4
27.5
27.6
27.7

GC-väg längs Tolleredsvägen.
Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen mellan
Tolleredsvägen och Göteborgsvägen.
Fysiska åtgärder för en anpassning
till 40km/h på Göteborgsvägen mellan
Tolleredsv. och Frälsegårdsvägen.
Fysiska åtgärder för ett bättre flyt i trafiken
på Vallmovägen.
GC-korsning på Starrkärrsvägen.
GC-väg mellan skolområdet och centrum via
Hövägen och/eller Starrkärrsvägen.
GC-väg till nya pendeltågsstationen.

6.7 Skepplanda
27.8

Skepplandavägen och Kvarnabovägen bör
byggas om för att förbättra tillgänglighet för
bilar. Annars säkras till 40km/h.
27.9 GC-korsning på Kvarnabov. vid
Alehemsvägen.
27.10 GC-väg på Kvarnabovägen mellan Åkervägen
och Albovägen.
27.11 GC-väg längs Albovägen.
27.12 GC-korsningar till busshållplatser på
Skepplandavägen.

6.8 Allmänt
•
•
•
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Knyta ihop nya etableringsområden till det
befintliga gång- och cykelnätet.
Planera utformning av nya gator efter önskad
funktion och hastighetsbegränsning.
Fysiska åtgärder för att förstärka ändring av
hastighet, speciellt från 60 till 40 km/h.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SÄK.2020.295
Datum: 2020-11-05
Samordnare trygghet och missbruksprevention Dzemal Sabovic
Utvecklingsledare Marie Källvik Nilsson
Kommunstyrelsen

Program för trygghet och säkerhet 2021-2024
Program för trygghet och säkerhet 2021–2024 tar ett samlat grepp om kommunens arbete med
trygghet och säkerhet. Programmet riktar sig till samtliga kommunens nämnder och utgör en
plattform för övriga kommungemensamma riktlinjer och andra styrdokument som mer i detalj
beskriver olika delar av detta arbete.
Arbetet styrs av lagstiftning, försäkringskrav, standarder och vägledningar samt av Ale
kommuns egna ambitioner på området.
Genom ett program skapas förutsättningar för en god säkerhetskultur som resulterar i en trygg
miljö för alla.
Målsättningen är att säkerhetsarbetet skall bedrivas kunskapsbaserat, långsiktigt, strukturerat
och kostnadseffektivt. Programmet är ett verktyg för att uppnå detta.
Programmet är uppdelat i följande områden:
1. Trygghetsskapande och brottsförbyggande åtgärder. Åtgärderna inkluderar
drogförebyggande insatser, arbete mot våld i nära relationer, samt arbete mot hedersvåld
och extremism
2. Skydd mot olyckor samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
3. Krisberedskap
4. Civilt försvar och säkerhetsskydd
5. Informationssäkerhet
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Program för
trygghet och säkerhet 2021-2024.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att säkerhetspolicyn
fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 109 upphävs.
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SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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William Försth

Maria Reinholdsson

Säkerhetschef

Kommunchef

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-11-05
Program för trygghet och säkerhet 2021-2021

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering:
Samordnare för trygghet och missbruksprevention
Säkerhetschef
Utvecklingsledare kansli och säkerhet

För kännedom:
Sektorchefer
Registrator KS
Kanslichef

Bakgrund
Program för trygghet och säkerhet 2021–2024 tar ett samlat grepp om kommunens arbete med
trygghet och säkerhet. Programmet riktar sig till samtliga kommunens nämnder och utgör en
plattform för övriga kommungemensamma riktlinjer och andra styrdokument som mer i detalj
beskriver olika delar av detta arbete.
Arbetet styrs av lagstiftning, försäkringskrav, standarder och vägledningar samt av Ale
kommuns egna ambitioner på området.
Syftet med programmet är att:
·

fastställa mål för kommunens trygghetsfrämjande, brottsförebyggande, säkerhets- och
krisberedskapsarbete

·

skapa förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete inom
respektive område

·

bidra till ökad samordning i arbetet med trygghet och säkerhet

Programmet är uppdelat i följande områden:
1. Trygghetsskapande och brottsförbyggande åtgärder. Åtgärderna inkluderar
drogförebyggande instatser, arbete mot våld i nära relation, samt mot hedersvåld och
extremism.
2. Skydd mot olyckor samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
3. Krisberedskap
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SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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0303-70 30 00

E-post
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4. Civilt försvar och säkerhetsskydd
5. Informationssäkerhet
Programmet redogör även kortfattat för juridiska förutsättningar samt hur programmet skall
genomföras inom de olika nämnderna.
Remissyttrande
Enligt kommunallagen ansvarar kommunstyrelsen för ledning och samordning av kommunens
angelägenheter. I kommunstyrelsens reglemente § 5 skall styrelsen leda arbetet med och
samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela
den kommunala verksamheten. Utifrån detta gör förvaltningen bedömningen att någon remiss
inte krävs från övriga nämnder.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Fastställande av programmet bedöms i nuläget inte innebära några kostnader.
Barnperspektivet
Perspektivet har beaktats och bedöms inte påverka barn eller ungdomars möjligheter att
påverka frågor i kommunen.
Miljöperspektivet
Perspektivet har beaktats, men bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett miljöperspektiv.
Funktionshinderperspektivet
Perspektivet har beaktats och bedöms inte påverka funktionshindrades möjligheter att påverka
frågor i kommunen
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Programmet har påverkan på flera av kommunens styrande dokument, och efter fastställande
kan revidering krävas i flera av dessa.
Exempel på berörda dokument är:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reglemente för krisledningsnämnden
Kommunstyrelsens delegeringsordning
Verksamhetsplan och budget 2019
Ale kommuns säkerhetspolicy
Brandskyddspolicy
Informationssäkerhetspolicy
Beslutsunderlag säkerhetsorganisation
Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ale Kommun 2020
Medborgarlöfte för Ale kommun 2020-2021

Programmet ersätter nuvarande säkerhetspolicyn, som upphävs i samband med antagande.
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Ärendets kommunikationsbehov
Efter beslut behöver information på ale.se uppdateras och programmet publiceras på berörda
sidor på ale.se samt på intranätet.
Förvaltningens bedömning och motivering
Ale kommun har ett ansvar för att förebygga och hantera allt från mindre olyckor som kan
drabba enskilda individer till större kriser som kan drabba hela samhället.
Genom ett program skapas förutsättningar för en god säkerhetskultur som resulterar i en trygg
miljö för alla.
Målsättningen är att säkerhetsarbetet skall bedrivas kunskapsbaserat, långsiktigt, strukturerat
och kostnadseffektivt och programmet är ett verktyg för att uppnå detta.
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Inledning
Program för trygghet och säkerhet 2021–2024 ska ta ett samlat grepp om kommunens arbete med
trygghet och säkerhet. Programmet riktar sig till samtliga kommunens nämnder och utgör en
plattform för övriga kommungemensamma riktlinjer och andra styrdokument som mer i detalj
beskriver olika delar av detta arbete.
Arbetet styrs av lagstiftning, försäkringskrav, standarder och vägledningar samt av Ale kommuns
egna ambitioner på området.
Syftet med programmet är att:
• fastställa mål för kommunens trygghetsfrämjande, brottsförebyggande, säkerhets- och
krisberedskapsarbete
• skapa förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete inom respektive område
• bidra till ökad samordning i arbetet med trygghet och säkerhet
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Omvärldsbevakning/kommunens uppdrag
och ansvar
Ale kommun har ett ansvar för att förebygga och hantera allt från mindre olyckor som kan drabba
enskilda individer till större kriser som kan drabba hela samhället. Vi skapar förutsättningar för en
god säkerhetskultur som resulterar i en trygg miljö för alla.

Foto: Kenth Åkerman/Ale kommun

Trygghets- och säkerhetsperspektivet ska genomsyra kommunens verksamhet från planering till genomförande och arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat, långsiktigt, strukturerat och kostnadseffektivt.

Vi skapar förutsättningar för en god säkerhetskultur som resulterar i en trygg miljö för alla

Hotbilden i dag är mer komplex än tidigare och säkerheten påverkas av bland annat klimatförändringar, skredsrisk, naturkatastrofer och stora olyckor, men även av hot som till exempel cyberattacker,
organiserad brottslighet, terrorism, våldsbejakande extremism och ytterst krig.
Konsekvenserna av brottslighet är betydande för såväl enskilda individer som samhället i stort.
För att möta de olika typer av komplexa hot och risker som samhället står inför måste kommunens
arbete utgå från en helhetssyn och utifrån en bred samverkan med olika aktörer på olika nivåer –
lokalt, regionalt och nationellt.
Kommunen har direkt ansvar för många olika samhällsviktiga verksamheter som måste fungera i
kris och vid höjd beredskap som till exempel dricksvattenförsörjning, energiförsörjning, renhållning
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samt omsorgsfrågor. En störning eller ett avbrott i dessa flöden riskerar att påverka stora delar
av samhället, som idag präglas av ett beroende på tillgångar bland annat el, it, elektronisk
kommunikation och transporter.

Tillitsbaserad styrning
Alla verksamheter inom Ale kommun leds genom tillitsbaserad styrning, så också arbetet med
trygghet och säkerhet. Genomförandet av arbetet med trygghets och säkerhet ska bedrivas processorienterat och utvärderas kontinuerligt för att möjliggöra anpassning till gällande lagstiftning och
förändrade krav från omvärlden.
Ale kommuns trygghets-, säkerhets- och krisberedskapsarbete ska utformas och genomföras
utifrån följande inriktningar/målsättningar:

Juridiska förutsättningar
Trygghets-, säkerhets- och krisberedskapsar- gärder, kontinuerliga riskanalyser och lägesbete ska utgå från de lagar, förordningar, över- bildsarbete samt värdering av risker och hot i
enskommelser, regler samt allmänna råd och verksamheten, lokalsamhället och omvärlden.
föreskrifter som gäller de olika områderna
• Samverkan och samordning:
Trygghets-, säkerhets- och krisberedskaps• Proaktivt:
Åtgärder vidtas för att främja trygghet, öka arbete ska ske i samarbete mellan kommumotståndskraft och förmåga att hantera kriser, nens alla verksamheter och i samverkan med
förutse och förebygga att rädsla, oro, brott och civilsamhället, närings- och föreningslivet
samt övriga myndigheter och organisatioskada på person, miljö och egendom uppstår
ner. Detta i syfte att säkerställa hög delaktighet i samhällsutvecklingen, identifiera
• Långsiktigt och systematiskt:
Allt trygghets-, säkerhets- och krisberedskaps- övergripande utmaningar och möjliggöra
arbete ska vara långsiktigt, kunskapsbaserat synergieffekter för ökad motståndskraft,
och bedrivas systematiskt. Trygghet, säkerhet trygghet och säkerhet.
och krisberedskap ska vara naturliga och integrerade delar i alla styrnings- och verksam- • Tillitsskapande:
hetsstrukturer i kommunen oavsett egen verk- Arbetet utformas så att det bidrar till att stärka
samhet eller extern aktör.
invånarnas tillit till kommunen, viktiga samhällsfunktioner och vårt demokratiska system.
• Kunskaps- och evidensbaserat:
Arbetet utformas och genomförs med hänsyn
Arbetet grundas i befintlig kunskap och forsk- till kommuninvånarnas och kommunanställning samt erfarenheter från genomförda åt- das personliga integritet och rättigheter.
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Alla verksamheter inom Ale kommun leds genom tillitsbaserad styrning

Genomförande
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för styrning, ledning och samordning av arbetet
med trygghets- och säkerhetsfrågorna. Sektor kommunstyrelsen har ansvar för att ta fram relevanta
aktuella styrdokument i form av kommungemensamma riktlinjer och anvisningar inom området,
stödja sektorerna, utveckla och analysera arbetet.
Följande insatser förslås för att genomföra programmet
- Säkerhetsansvariga i varje sektor
- Råd för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inrättas med säkerhetschefen som ansvarig.
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Trygghets- och säkerhetsaspekterna ska beaktas vid samhällsplanering

Kommunfullmäktige (KF): fastställer programmet (syfte, mål, principer, inriktning, ansvar)
fungera utan störningar och att beslutade
• Nämnder och kommunala bolag: ansvarar
rutiner och arbetssätt efterlevs inklusive att
för att programmet tillämpas och följs upp
tjänsterna säkerhetshandläggare samt säi respektive verksamhet och tar vid behov
kerhetsombud (säkerhetsombud finns inte
fram handlingsplaner, vägledningar och
beskrivna tidigare) är bemannade
rutiner för att mer konkret beskriva hur
arbetet ska utföras inom respektive orga- • Säkerhetschefen har kommunchefens
mandat att driva alla processer internt i
nisatorisk enhet
kommunen och vara kommunens repre• Kommunstyrelsen (KS): ansvarar för imsentant i trygghets-, säkerhets- och krisbeplementering, samordning, efterlevnad
redskapsfrågor gentemot andra myndigoch uppföljning av kommunens trygghets,
säkerhets- och krisberedskapsarbete enligt
heter och intressenter
• Chefer: ansvarar för att beslutade rutiner
reglementet
och arbetssätt efterlevs, att uppmärksam• Kommunchefen (KC): ansvarar för att det
ma risker och säkerhetsproblem samt inifinns en organisation med befogenheter
tiera att åtgärder vidtas inom sina verksamoch resurser för arbetet med trygghet, sähetsområden samt bidrar till att utveckla
kerhet och krisberedskap
arbetet med interna och externa aktörer
• Förvaltningsledningen (FL): samordnar
och utvecklar processen för kommunens • Alla förtroendevalda och medarbetare: har
ett personligt ansvar för att uppmärksamsamlade trygghets-, säkerhets- och krisbema och rapportera risker och säkerhetsproredskapsarbete
blem samt att följa givna säkerhetsbestäm• Sektorchefer: har ansvar för säkerheten i sin
melser och styrdokument
verksamhet/enhet liksom att arbetet kan
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Indelning i 5 områden
1. Trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete

4. Civilt
försvar och
säkerhetsskydd

2. Skydd mot
olyckor/SBA
5. Informationssäkerhetsarbete
3. Krisberedskap

Trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete
Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska bedrivas långsiktigt, systematiskt samt
kunskapsbaserat. Det ska även involvera flera aktörer genom systematisk samverkan. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete inkluderar såväl social som situationell brottsprevention.
I social prevention ingår arbete mot våldsbejakande extremism samt våld- och drogförebyggande
arbete. I situtionell prevention innefattas arbete med ny-, om- och tillbyggnad, belysning, beskärning av skymmande växtlighet samt skadeförebyggande.
Mål för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
• Det övergripande målet för Ale kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är
att öka den upplevda tryggheten samt att minska utsattheten för brott.
• Särskilt fokus ska riktas på minskning av våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och
förtyck samt narkotikabrott. Att skydda och värna vår demokratiska värdegrund samt bekämpa
alla former av, radikalisering, extremism och förtryck.
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• Tidiga främjande, förebyggande och riktade insatser för barn och unga i riskzon ska prioriteras.
• De medborgerliga initiativen ska stödjas och uppmuntras i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Arbetet ska bedrivas i samverkan med civilsamhället och externa aktörer
och myndigheter. Uppnått resultat ska återkopplas till medborgarna inom ramen för medborgarlöftet (samarbete mellan polisen och kommunen).
• Arbetet ska ske genom kommunövergripande åtgärder samt i samverkan med bostadsbolagen och
med andra lokala myndigheter som till exempel polisen och Bohus Räddningstjänstförbund.
• Kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska finnas med som en naturlig
del inom allt kommunalt arbete.
• Trygghets- och säkerhetsaspekterna ska beaktas vid samhällsplanering.
• Kommunens yttre miljö ska vara välskött med bra belysning och ska skyndsamt återställas vid åverkan.
• Kommunen ska arbeta förebyggande mot klotterrelaterad och annan skadegörelse och det ska
finnas en snabb och tydlig klotterhanterings- och saneringsprocess.

Skydd mot olyckor samt
systematiskt brandskyddsarbete
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har som huvudsyfte att minska antalet olyckor och skador till
följd av olyckor. Kommunen ska samordna det olycksförebyggande arbetet inom kommunens område.
Detta sker bland annat genom att kommunen ansvarar för att genomföra tillsyn ochstödjande insatser.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) I det systematiska brandskyddsarbetet innefattar att minimera
risken för personskada, störning, förlust och kostnader till följd av brand, och skadegörelse.

Mål för skydd mot olyckor samt brandskydd

Kommunen ska genom systematiskt brandskyddsarbete anpassa byggnadstekniska och organisatoriska
åtgärder till de risker som respektive byggnad och verksamhet innebär, vilket innebär att:
• Vid brand i byggnad eller anläggning och verksamhet ska det vara osannolikt att någon dör eller
skadas svårt (personsäkerhet).
• En brand får inte medföra allvarliga störningar leveransen av kommunala tjänster (verksamhetsskydd).
• Utvärdering av inträffade incidenter och skador ska årligen sammanställas och användas som
underlag för framtida åtgärder och investeringar.
• Uppfylla kraven i lagstiftning, allmänna råd och tillämpningsföreskrifter.
• Tydliggöra samt kommunicera ansvar och befogenheter.
• Utreda tillbud och förebygga att dessa återupprepas.
• Årligen, som en del av verksamhetsplaneringen, kartlägga, upprätta, genomföra och följa upp
handlingsplaner för åtgärder.
• Samtliga nya hyreskontrakt avseende lokaler ska innehålla en gränsdragningslista för brandskydd.
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Krisberedskap
En kris är en händelse som inte kan hanteras med normala resurser inom den vanliga organisationen,
utan kräver samordnade åtgärder. Ett aktuellt exempel är Ale kommuns arbete under coronapandemin.
Med krisberedskap avses förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer, genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före,
under och efter en kris.
Området krisberedskap är reglerat i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Kommunens beredskap, motståndskraft och krisledningsförmåga vid samhällsstörningar samt vid
inre och yttre hot ska öka genom central samordning och samverkan med civilsamhället, kommuner,
regioner, länsstyrelsen och andra myndigheter samt organisationer.
Ale kommun har en plan för ledning och kommunikation för att hantera extraordinära händelser
och andra oönskade händelser som kräver krisledning.
Inom det geografiska områdesansvaret samverkar kommunen med olika aktörer kring såväl förebyggande åtgärder som hanteringen av uppkomna kriser.

Mål för krisberedskapsarbetet

• Kommunen ska planera och genomföra åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet. Utgångspunkten är kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
• Arbetet med kommunens krisberedskap sker inom kommunens olika verksamhetsområden där
respektive nämnd ansvarar för sitt krisberedskap.
• Sektorer ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och samverkas med säkerhetsorganisationen.

Civilt försvar samt säkerhetsskydd
Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra
till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp. Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret. Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft.
Den återupptagna planeringen för det civila försvaret baseras på krisberedskapsarbetet och lagen
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid också
ska ge en grundläggande förmåga att hantera krigssituationer.
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Kommunerna har ansvar för många olika samhällsviktiga verksamheter som måste fungera i kris
och vid höjd beredskap. Det verksamhetsansvar som gäller under normala förhållanden och i krissituationer gäller också då regeringen beslutar om höjd beredskap, det vill säga den som har ett
ansvar för en verksamhet i fred ska behålla det i krig om verksamheten ska upprätthållas då. Kommunen behåller sitt lagstadgade ansvar även vid höjd beredskap.
Kommunen ska enligt lagen om totalförsvar och höjd beredskap planera sin verksamhet för att
fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret vilket bland annat inkluderar inriktning av verksamheten, tjänstgöring för personal med mera. Internt skydds- och säkerhetsarbete inkluderar även
säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddslagen reglerarar arbetet med säkerhetsskyddsfrågorna som bland
annat omfattar skydd mot spioneri, sabotage och terrorism och skydd av sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet.

Foto: Doug Olson/Mostphotos

Enligt säkerhetsskyddsförordningen ska kommunen ha en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll
över säkerhetsskyddet. Vidare ska kommunen enligt förordningen undersöka vilka uppgifter i verksamheten som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver
ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism.

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft
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Mål för civila försvaret samt säkerhetskydd

• Kommunen ska påbörja planeringen för verksamhet under höjd beredskap för att på sikt fullgöra
sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krig.
• Insatser ska vidtas för kompetenshöjning gällande totalförsvar, stärkt säkerhetsskydd samt planer
för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.
• Kommunen ska vidta kompetenshöjande insatser rörande totalförsvaret bland nyckelpersoner
inom kommunen.
• Kommunen ska stärka sitt säkerhetsskydd samt påbörja beredskapsplanering för att kunna bedriva
verksamhet under höjd beredskap.
• Kommunen ska utforma en organisation för den verksamhet som ska bedrivas under höjd
beredskap samt att planera för personalförsörjning av denna organisation genom krigsplacering.

Informationssäkerhet
Regeringen har på nationell nivå tagit fram en strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016:213).
Målsättningen är bland annat att höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället samt skapa
långsiktiga förutsättningar att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet Strategin ställer
även krav på kommuner ska ha kännedom om hot och risker, ta ansvar för sin informationssäkerhet
samt bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Informationssäkerhet kan ses som en
uppsättning administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet:
• Konfidentialitet betyder att informationen är tillgänglig endast för de personer som har
behörighet ta del av den.
• Riktighet betyder att innehållet i informationen ska vara korrekt och inte kunna förändras av
obehöriga.
• Tillgänglighet betyder att informationen ska vara nåbar när den behövs
Spårbarhet innebär att informationen ska kunna spåras bakåt i tid eller hantering likaså
framåt i tid samt hantering.
Arbetet med informationssäkerhet behöver utvecklas och struktureras bättre inom Ale kommun
för att nå upp till de nationella kraven. Ale kommun har infört Förvaltningsmodell IT som
bland annat innebär tydliggjorda mandat och ansvar. Målsättning bör vara att Kansli och säkerhetsavdelningen har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten och tillsammans med
IT-avdelningen driver utvecklingen.
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Mål för informationssäkerhet
• Enhetliga och kontinuerliga strukturer samt förvaltningsövergripande processer skapas med syfte att stötta respektive objektsägare i arbetet med informationssäkerhet
• Utifrån metodstödet framtaget av Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) utveckla
kommunens arbete med informationssäkerhet så att kraven inom spårbarhet, riktighet, tillgänglighet samt konfidentialitet uppfylls.

– Sidan 14 –

Ale kommun – Kommunikationsavdelningen – 2020-11-05 – Reviderad 2020-11-05 – Omslagsfoto: Jonas Termén/Ale kommun

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-70 30 00 • www.ale.se • kommun@ale.se

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

KS § 183

Dnr KS-SÄK.2020.295

Program för trygghet och säkerhet 2021-2024
Ärendet
Program för trygghet och säkerhet 2021–2024 tar ett samlat grepp om
kommunens arbete med trygghet och säkerhet. Programmet riktar sig till
samtliga kommunens nämnder och utgör en plattform för övriga
kommungemensamma riktlinjer och andra styrdokument som mer i detalj
beskriver olika delar av detta arbete.
Arbetet styrs av lagstiftning, försäkringskrav, standarder och vägledningar samt
av Ale kommuns egna ambitioner på området.
Genom ett program skapas förutsättningar för en god säkerhetskultur som
resulterar i en trygg miljö för alla.
Målsättningen är att säkerhetsarbetet skall bedrivas kunskapsbaserat,
långsiktigt, strukturerat och kostnadseffektivt. Programmet är ett verktyg för att
uppnå detta.
Programmet är uppdelat i följande områden:
1. Trygghetsskapande och brottsförbyggande åtgärder. Åtgärderna
inkluderar drogförebyggande insatser, arbete mot våld i nära relationer,
samt arbete mot hedersvåld och extremism
2. Skydd mot olyckor samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
3. Krisberedskap
4. Civilt försvar och säkerhetsskydd
5. Informationssäkerhet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05
Program för trygghet och säkerhet 2021-2021
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Program för trygghet och säkerhet 2021-2024.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
säkerhetspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 109 upphävs.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Samordnare för trygghet och missbruksprevention
Säkerhetschef
Utvecklingsledare kansli och säkerhet

För kännedom
Sektorchefer
Registrator KS
Kanslichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SOU.2020.504
Datum: 2020-12-03
Utvecklingsledare Annika Friberg
E-post: annika.friberg@ale.se
Kommunstyrelsen

Revidering av energi- och klimatstrategi
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.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
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.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-12-03
Reviderad energi- och klimatstrategi
Energi-och klimatstrategi antagen av komunfullmäktige 2019-12-16
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

För kännedom
Avdelningen för strategi och uppföljning

Bakgrund
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. Strategin är
teknikneutral med mindre konkreta exempel på åtgärder och koldioxidbudgeten är uppdaterad
med ny statistik. En ekonomisk konsekvensbeskrivning finns för varje fokusområde, punkterna
under förutsättningarna och de två områden som fanns under genomförande har tagits bort och
istället har ansvar lagts på varje nämnd att ta fram en handlingsplan där verksamheterna själva
får avgöra hur de bäst bidrar till att minska klimatutsläppen.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med tjänstepersoner för att få underlag till de beskrivna ekonomiska
konsekvenserna för fokusområdena.
Remissyttrande
Inget remissförfarande har skett då revideringen inte medfört förändringar i övergripande mål,
fokusområden eller inriktningar.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Revideringen har inte medfört förändringar i övergripande mål, fokusområden eller inriktningar
så ärendet har ingen förändrad ekonomisk påverkan.
Barnperspektivet
Klimatfrågan har står betydelse för framtida generationer. Ett förändrat klimat medför
påfrestningar på alla hållbarhetsperspektiv.
Miljöperspektivet
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Klimatförändringarna har stor påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.
Funktionshinderperspektivet
Ärendet berör inte specifikt personer med funktionsvariationer.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Inga styrdokument har påverkat revideringen av energi- och klimatstrategin.
Ärendets kommunikationsbehov
En kommunikationsplan kommer att tas fram.
Förvaltningens bedömning och motivering
Revideringen av energi- och klimatstrategin har genererat fler förändringar för att göra den till
ett genomgående övergripande strategiskt styrdokument. Strategin är teknikneutral med mindre
konkreta exempel på åtgärder och istället innehåller den förklarande text vad det handlar om.
Kompletteringar har också gjorts med en ekonomisk konsekvensbeskrivning för varje
fokusområde. Punkterna under förutsättningar och de två områdena som fanns under
genomförande har tagits bort och istället har ansvar lagts på varje nämnd att ta fram en
handlingsplan där verksamheterna själva får avgöra hur man bäst bidrar till att minska
klimatutsläppen.
De övergripande målen, fokusområden och inriktningarna är oförändrade.
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. Vi bedömer att effekterna
också blir mer permanenta när verksamheterna själva påverkar sin verksamhet och också mer
följsamt över tid eftersom lagkrav, teknikutveckling och andra förutsättningar kan förändras.
Avdelningen för Strategi och uppföljning stödjer sektorerna i dialog kring planering och
uppföljning av klimatarbetet.
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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.
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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.

– Sidan 8 –

– Energi- och klimatstrategi 2030 –

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.
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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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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.
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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.
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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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.554
Datum: 2021-01-05
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Namnbyte för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
justering i reglemente och allmän stadga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden byter namn till socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att erforderliga justeringar därmed
görs i reglementet och allmän stadga.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att namnbytet genomförs den 1
februari.
Sammanfattning
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har i och med antagande av verksamhetsplan och
budget för 2021, som det får förstås, begärt hos kommunfullmäktige att genom en förändring
av reglementet byta namn till socialnämnden.
Socialnämnden är i lagstiftning såväl som i övrigt ett väletablerat namn för den verksamhet
som nämnden bedriver. Ur ett invånarperspektiv är det nya namnet mer tillgängligt och
begripligt än det nuvarande.
Genom en förändring i reglementet byter omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden namn till
socialnämnden, med påföljande ändringar. Förkortningen för nämnden blir SN och för sektorn
ST. En följdändring blir att servicenämnden får förkortningen SERN.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-05
Protokoll från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden § 139 2020-12-09
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2020-11-25

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kanslichef
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunikationsenheten
För kännedom:

Samtliga nämnder
Ärendet
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har i och med antagande av verksamhetsplan och
budget för 2021, som det får förstås, begärt hos kommunfullmäktige att genom en förändring
av reglementet byta namn till socialnämnden.
Socialnämnden är den i lagstiftning såväl som i övrigt ett väletablerat namn för den
verksamhet som nämnden bedriver.
Det är genom reglementen som kommunfullmäktige reglerar nämndsorganisationen och
namnger nämnderna. Reglementet är i övrigt oförändrat, det är endast namnfrågan som
hanteras.
Nämnden gör i övrigt justeringar i sin benämning av organisationen enligt nedan:
Nuvarande benämning

Ny benämning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Socialnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott för individfrågor

Socialnämndens individutskott

Sektor arbete, trygghet och omsorg

Sektor socialtjänst

Funktionshinder

Funktionsstöd

Enheten funktionsstöd

Enheten för stödinsatser

Särskilda boenden och hemsjukvård

Särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Ale rehab och hemsjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Ale rehab

Rehabenheten

Hemsjukvård

Sjuksköterskeenheten

Äldreomsorg

Ordinärt boende

Enheten för stab och administration

Enheten för ledningsstöd och utveckling

Boende- och behandlingsenheten

-

Inom kommunen finns etablerade förkortningar för nämnderna och sektorerna enligt följande:

Nämnd

Förkortning

Sektor

Kommunstyrelsen

KS

Sektor KS

Utbildningsnämnden

UBN

Sektor UTB

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

OAN

Sektor ATO

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN

Sektor SB

Kultur- och fritidsnämnden

KFN

Sektor KOF

Servicenämnden

SN

Sektor SER

Den i riket i övrigt etablerade förkortningen för socialnämnden är SN och för att undvika
missförstånd föreslås att servicenämnden får förkortningen SERN och socialnämnden får
förkortningen SN.
Följande förkortningar på nämnder och sektorer ska då gälla:
Nämnd

Förkortning

Sektor

Kommunstyrelsen

KS

Sektor KS

Utbildningsnämnden

UBN

Sektor UTB

Socialnämnden

SN

Sektor ST

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN

Sektor SB

Kultur- och fritidsnämnden

KFN

Sektor KOF

Servicenämnden

SERN

Sektor SER

Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Ur ett invånarperspektiv är socialnämnden ett mer tillgängligt namn än det allt som oftast
förkortade omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (OAN). Dessutom med en sektor som haft
ett avvikande namn och en avvikande förkortning, sektor ATO; arbete, trygghet, omsorg.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Reglementet för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt allmän stadga behöver justeras
utifrån namnbytet.

I övrigt behöver justeringar göras på hemsidan med mera.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Namnbytet sker genom att reglementena ändras och publiceras i den kommunala
författningssamlingen. Därefter övergår ansvaret till socialnämnden att genomföra namnbytet
på hemsidan, i samverkan med kommunikationsenheten, och i övrigt där så krävs.
Namnbytet genomförs per den 1 februari.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen instämmer i att ett namnbyte förenklar och tydliggör nämndens verksamhet,
framförallt för kommuninvånarna. Det överensstämmer också med det i lagstiftningen
angivna namnet, socialnämnden.

PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-09

OAN § 139

Dnr OAN.2020.309

Nämndplan och budget 2021
Ärendet
2020-11-09 fattade kommunfullmäktige beslut om verksamhetsplan med
budget 2021. Med utgångspunkt i den har sektorn arbetat fram ett förslag till
verksamhetsplan och budget 2021 för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Precis som under 2020 kommer verksamhetsplanen för nämnden inte vara så
detaljerad. Hur respektive verksamhetsområde och enhet utformar uppdrag och
aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på helheten blir huvudfokus i
uppföljningarna per mars, augusti och i årsbokslutet.
Samtliga strategiska målsättningar adresseras i planen, även om stor del av
sektorns kärnuppdrag ryms inom målsättningen Hälsa och välbefinnande.
För att öka transparensen och tydligheten föreslår sektorn i årets plan ett antal
namnbyten på såväl nämnden, sektorn, vissa verksamhetsområden och enheter.
Dessa återfinns i detta tjänsteutlåtande.
De ekonomiska förutsättningarna inför 2021 förefaller rimliga, men med tanke
på den pågående pandemin är det svårbedömt. Sektorn kommer bibehålla
bufferten motsvarande 1,8% och tillsammans med den statliga satsningen på
äldreomsorgen kommer sannolikt eventuella tillkommande ekonomiska
utmaningar att kunna hanteras.
Beslutsunderlag
Handlingar

Tjänsteutlåtande Verksamhetsplan med budget 2021 OAN

2020-11-25

REVIDERAD 201209 Verksamhetsplan med budget 2021 OAN 2020-12-09

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan med
budget 2021.
Yrkande
Tyrone Hansson (FIA), ordförande, yrkar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta detsamma.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan med
budget 2021.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Sektorledning sektor arbete, trygghet och omsorg

För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2020.309
Datum: 2020-11-25
Verksamhetsutvecklare Hanna Kämpe
E-post: hanna.kampe@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan med budget 2021, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
2020-11-09 fattade kommunfullmäktige beslut om verksamhetsplan med budget 2021. Med
utgångspunkt i den har sektorn arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan och budget 2021 för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Precis som under 2020 kommer verksamhetsplanen för
nämnden inte vara så detaljerad. Hur respektive verksamhetsområde och enhet utformar
uppdrag och aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på helheten blir huvudfokus i
uppföljningarna per mars, augusti och i årsbokslutet.
Samtliga strategiska målsättningar adresseras i planen, även om stor del av sektorns
kärnuppdrag ryms inom målsättningen Hälsa och välbefinnande.
För att öka transparensen och tydligheten föreslår sektorn i årets plan ett antal namnbyten på
såväl nämnden, sektorn, vissa verksamhetsområden och enheter. Dessa återfinns i detta
tjänsteutlåtande.
De ekonomiska förutsättningarna inför 2021 förefaller rimliga men med tanke på den pågående
pandemin är det svårbedömt. Sektorn kommer att bibehålla bufferten motsvarande 1,8 % och
sannolikt kommer eventuella tillkommande ekonomiska utmaningar därmed att kunna hanteras.
Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan med budget 2021.

Ebba Gierow
Sektorchef

Hanna Kämpe
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-11-25.
OAN Verksamhetsplan med budget 2021.

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Sektorledning sektor arbete, trygghet och omsorg
För kännedom
Kommunstyrelsen
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Bakgrund
Precis som under 2020 kommer verksamhetsplanen för nämnden inte vara så detaljerad. Hur
respektive verksamhetsområde och enhet utformar uppdrag och aktiviteter för att bidra till en
måluppfyllelse på helheten blir huvudfokus i uppföljningarna per mars, augusti och i
årsbokslutet.
Uppföljning i form av dialog visade sig vara ett lyckosamt arbetssätt, även om upplägget i sig
kan förbättras i takt med att fler dialoger genomförs och erfarenheter görs. I inledningen till
kommunfullmäktiges verksamhetsplan anges att denna ska följas upp genom dialoger där
”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur
stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.” Detta är med andra ord ett arbetssätt som
kommer fortgå under 2021 och hänger väl samman med sektorns arbete med det salutogena
förhållningssättet.
Hälsa och välbefinnande är nämndens kärnuppdrag där arbetet (ihop med kommunens övriga
verksamheter) utgår från tre vägledande principer;
·
·
·

Att sträva efter ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt
Att ge förutsättningar för individer att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin
potential, samt
Att det finns välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster och stöd för de som
behöver det.

Utöver att tillhandahålla goda insatser inom ramen för kärnuppdraget arbetar nämndens olika
verksamhetsområden också ständigt med att utveckla och förfina arbetssätt och där så är
möjligt, införliva ny teknik i samma syfte eller för att på sikt avlasta medarbetarna.
De ekonomiska förutsättningarna inför 2021 förefaller rimliga men med tanke på den pågående
pandemin är det svårbedömt. Sektorn kommer att bibehålla bufferten motsvarande 1,8 % och
sannolikt kommer eventuella tillkommande ekonomiska utmaningar därmed att kunna hanteras.
Nästa steg i implementeringen av det salutogena förhållningssättet är att sätta fokus på
medarbetarskapet. Planeringen var ursprungligen att detta arbete skulle inledas under 2020,
men det kunde inte prioriteras på grund av pandemin. Medarbetarskap tillsammans med fortsatt
arbete med kompetensutveckling är därför viktiga områden att fokusera på under 2021. Det
finns goda erfarenheter av att genomföra vissa moment digitalt och dessa erfarenheter kommer
självfallet att tas tillvara.
Samråd/samverkan
Verksamhetsplanen kommer att förhandlas med fackliga organisationer inför nämndens
sammanträde.
Namnbyten
Nuvarande benämning

Ny benämning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Socialnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott för individfrågor

Socialnämndens individutskott

Sektor arbete, trygghet och omsorg

Sektor socialtjänst

Funktionshinder

Funktionsstöd

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Enheten funktionsstöd

Enheten för stödinsatser

Särskilda boenden och hemsjukvård

Särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Ale rehab och hemsjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Ale rehab

Rehabenheten

Hemsjukvård

Sjuksköterskeenheten

Äldreomsorg

Ordinärt boende

Enheten för stab och administration

Enheten för ledningsstöd och utveckling

Boende- och behandlingsenheten

-

Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.373
Datum: 2020-12-02
Registrator Anna Rasmussen
E-post: anna.rasmussen@ale.se
Kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för e-post i kontaktcenter
Hösten 2015 öppnade Ale kommun sitt kontaktcenter som skulle fungera som en En väg in för
Aleborna.
Kontaktcenter hade då som arbetsuppgift att ta emot all epost som inkom till kommunmailen
kommun@ale.se och antingen besvara medborgaren direkt eller vidarebefodra mailet till rätt
person/avdelning inom kommunen.
Enligt arkivlagen är varje kommunal nämnd ansvarig för sitt arkiv, vilket innebär att varje
nämnd skall fastställa sina egna dokumenthanteringsplaner.
Då kontaktcenter idag inte har någon dokumenthanteringsplan måste detta upprättas för hur de
ska hantera sina handlingar. Då kommunstyrelsen just nu arbetar med att ta fram en
klassificeringsstruktur som ska ligga till grund för kommunens framtida
dokumenthanteringsplaner bryts just denna informationshanteringsfråga ut och hanteras separat
då det är brådskande.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplanen för e-posthantering för
kontaktcenter.

Erik Bergman

Anna Rasmussen

Kanslichef

Registrator

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-12-02
Dokumenthanteringsplan för Kontaktcenter angående e-posthantering

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se
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Bakgrund
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet enligt
3 § arkivlagen (1990:782). En dokumenthanteringsplan redovisar myndighetens allmänna
handlingarna, hur de ska hanteras och vad som får gallras.
Samråd/samverkan
Samråd har skett tillsammans med arkivarie Mattias Lundin samt kontaktcenterchef Carin
Kling.
Remissyttrande
Ej aktuellt.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ej aktuellt.
Barnperspektivet
Ej aktuellt.
Miljöperspektivet
Ej aktuellt.
Funktionshinderperspektivet
Ej aktuellt.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Berör ej andra styrdokument.
Ärendets kommunikationsbehov
Den som berörs av detta är kontaktcenter.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen bedömer att denna dokumenthanteringsplan behövs för att kontaktcenter ska veta
hur de skall hantera inkommen och utgående e-post samt vilken som kan gallras och vid vilken
tidpunkt.
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Verksamhetsområde

Kontaktcenter
Process

E-posthantering

Beskrivning
Kontaktcenter hanterar e-post som inkommer till e-postadressen: kommun@ale.se.
Kommunvägledare på Kontaktcenter besvarar e-postmeddelanden till kund direkt i de fall Kontaktcenter har svaret
på frågan. I de fall Kontaktcenter inte har svaret på frågan skickas e-postmeddelandet vidare till sektorernas olika
funktionsbrevlådor som då ansvarar för att svarar kund.
Kontaktcenter hanterar e-post i verksamhetssystemet Artvise. Handlingar i Artvise gallras efter tre månader. E-post
som inte genererar ett ärende; exempelvis reklam, information som skickats felaktigt etc. gallras löpande.

Aktivitet

Dokument

(benämning
av handling)
E-postmeddelande
Skrivelse
inkommer.
Vid behov vidarebefordras
e-postmeddelandet till annan
Skrivelse
tjänsteman i förvaltningen
för besvarande.
Svar inkommer från
Skrivelse
förvaltningen.
Svar skickas till kund.

Skrivelse

Sekretess
N=Nej
J=Ja

Registrering Förvaring
D=Diarieförs
S=Systematisk
förvaring

Medium
/format
P=Papper
D=Digitalt

Bevara/gallr Till
a B=Bevaras slutarkivet
G=Gallras

N

S

Artvise

D

G 3 mån*

N

N

S

Artvise

D

G 3 mån*

N

N

S

Artvise

D

G 3 mån*

N

N

S

Artvise

D

G 3 mån*

N

*Stängda ärenden i Artvise gallras efter 3 månader. Pågående ärenden som är aktuella längre än 3 månader gallras när avslutade.

Anmärkning
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.345
Datum: 2020-10-19
Ekonomichef Ken Gunnesson
E-post: ken.gunnesson@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar till kommunrevisionen angående granskningsrapport
utbetalningsrutiner
Kommunrevisionen har, genom revisionsbiträde i form av KPMG, granskat kommunens
utbetalningsrutiner. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020. Syftet med granskningen har
varit att granska att kommunen har erforderliga kontroller vid hantering av likvida medel samt
ändamålsenliga rutiner för attester. Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att
kommunen i stora delar har erforderlig kontroll på hantering av likvida medel samt
ändamålsenliga attester. Kommunrevisionen har i sitt missiv till kommunstyrelsen tagit upp
några rekommendationer till kommunstyrelse och nämnder utifrån gjord granskning.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar på kommunrevisionens
granskningsrapport.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Ken Gunnesson
Ekonomichef

Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-10-19
Yttrande till kommunrevisionen 2020-10-22
Granskningsrapport från KPMG
Skrivelse granskningsrapport - Gransknings av utbetalningsrutiner, 2020-08-24

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Ekonomichef

För kännedom
Kommunrevisionen

Bakgrund
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Kommunrevisionen har, genom revisionsbiträde i form av KPMG, granskat kommunens
utbetalningsrutiner. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020. Syftet med granskningen har
varit att granska att kommunen har erforderliga kontroller vid hantering av likvida medel samt
ändamålsenliga rutiner för attester. Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att
kommunen i stora delar har erforderlig kontroll på hantering av likvida medel samt
ändamålsenliga attester. Kommunrevisionen har i sitt missiv till kommunstyrelsen tagit upp
några rekommendationer till kommunstyrelse och nämnder utifrån gjord granskning.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
De styrdokument som nämns och skulle kunna påverkas av granskningen är kommunens
attestreglemente samt delegationsordningar. Översyn av attestreglementet är under beredning
och kommer att läggas fram till kommunfullmäktige för revidering i februari 2021. När det
gäller delegationsordningar och det som kommunrevisionen föreslår så är förvaltningens
bedömning att inga förändringar ska göras. Förvaltningen förordar istället förtydliganden i
attestreglementet tillsammans med rutin för återrapportering av delegationsbeslut när det gäller
utsedda attestanter tas fram.
Förvaltningens bedömning och motivering
Rapporten visar att rutiner för hantering av utbetalning av leverantörsfakturor till stor del är
tillfredställande. Kommunen har säkerställt att inga betalningar sker till oseriösa leverantörer i
och med den tjänst som köps av Inyett och som innebär att betalfilens mottagare granskas
utifrån ett antal ställda krav och slår mot vissa nationella register.
Det kommunrevisionen för fram är följande:
·
·
·
·

Att det införs beloppsbegränsningar som är kopplade till ansvarsområdet och att det
införs beloppsbegränsningar i delegationsordningarna då man tycker den begränsning
som finns i ekonomisystemet är för generell.
Man upplever det som en brist att det saknas skriftliga rutiner för tilldelning av
behörighetsnivåer i samtliga av kommunens IT-stöd där utbetalningar kan ske.
Att det införs en tydlig rutin för uppföljning av genomförda kostnadskontroller av
löneutbetalningar.
Att attestreglementet för Ale kommun som antogs 2007-06-07 revideras för att
säkerställa att innehållet är aktuellt.

Förvaltningens bedömning för respektive punk är följande:
När det gäller om beloppsgränser ska skrivas in i delegationsordningen anser förvaltningen inte
att detta är ändamålsenligt då delegationsordningarna inte är eller bör vara så detaljerat
utformade. Beloppsgränser för respektive utsedd attestansvarig sätts och beslutas i samband
med att attestant utses och framgår av attestblankett som både skrivs under av attestant och
behörig chef. Beloppsgränsen är individuellt prövad utifrån hur den enskilda attestantens
verksamheten ser ut och behov av beloppsnivå. Denna beloppsbegränsning läggs sedan in i
ekonomisystemet. Förvaltningen förordar istället att rutin tas fram för återapportering av
delegationsbeslut avseende utsedda attestanter.
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Förvaltningen delar uppfattningen att skriftliga rutiner finns för respektive IT-stöd avseende
tilldelning av behörighetsnivåer och kommer se till att sådana tas fram.
När det gäller rutin för uppföljning av genomförda kostnadskontroller av löneutbetalningar
delar förvaltningen kommunrevisionens uppfattning och har för avsikt att ta fram erforderlig
rutin.
Attestreglementet är antaget för många år sedan även om det idag fortsatt är aktuellt och täcker
in de behov och kontrollpunkter som erfordras. Förvaltningen delar dock kommunrevisionens
uppfattning om att uppdatering för att säkerställa detsamma bör göras. Arbetet är redan påbörjat
och utkast finns redan klart till revidering av attestreglementet. Förvaltningen har för avsikt att
lämna det för beslut till kommunfullmäktige i februari 2021.
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Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.345
Datum: 2020-10-22
Sektor kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens yttrande till Kommunrevisionen angående
granskningsrapport utbetalningsrutiner
Kommunrevisionen har, genom revisionsbiträde i form av KPMG, granskat kommunens
utbetalningsrutiner. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020. Syftet med granskningen har varit
att granska att kommunen har erforderliga kontroller vid hantering av likvida medel samt
ändamålsenliga rutiner för attester. Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att
kommunen i stora delar har erforderlig kontroll på hantering av likvida medel samt ändamålsenliga
attester. Kommunrevisionen har i sitt missiv till Kommunstyrelsen tagit upp några
rekommendationer till kommunstyrelse och nämnder utifrån gjord granskning.
Rapporten visar att rutiner för hantering av utbetalning av leverantörsfakturor till stor del är
tillfredställande. Kommunen har säkerställt att inga betalningar sker till oseriösa leverantörer i och
med den tjänst som köps av Inyett och som innebär att betalfilens mottagare granskas utifrån ett
antal ställda krav och slår mot vissa nationella register.
Det kommunrevisionen för fram är följande:





Att det införs beloppsbegränsningar som är kopplade till ansvarsområdet och att det införs
beloppsbegränsningar i delegationsordningarna då man tycker den begränsning som finns i
ekonomisystemet är för generell.
Man upplever det som en brist att det saknas skriftliga rutiner för tilldelning av
behörighetsnivåer i samtliga av kommunens IT-stöd där utbetalningar kan ske.
Att det införs en tydlig rutin för uppföljning av genomförda kostnadskontroller av
löneutbetalningar.
Att attestreglementet för Ale kommun som antogs 2007-06-07 revideras för att säkerställa
att innehållet är aktuellt.

Förvaltningens bedömning för respektive punk är följande:
När det gäller om beloppsgränser ska skrivas in i delegationsordningen anser förvaltningen inte att
detta är ändamålsenligt då delegationsordningarna inte är eller bör vara så detaljerat utformade.
Beloppsgränser för respektive utsedd attestansvarig sätts och beslutas i samband med att attestant
utses och framgår av attestblankett som både skrivs under av attestant och behörig chef.
Beloppsgränsen är individuellt prövad utifrån hur den enskilda attestantens verksamheten ser ut
och behov av beloppsnivå. Denna beloppsbegränsning läggs sedan in i ekonomisystemet.
Förvaltningen förordar istället att rutin tas fram för återapportering av delegationsbeslut avseende
utsedda attestanter.
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Förvaltningen delar uppfattningen att skriftliga rutiner finns för respektive IT-stöd avseende
tilldelning av behörighetsnivåer och kommer se till att sådana tas fram.
När det gäller rutin för uppföljning av genomförda kostnadskontroller av löneutbetalningar delar
förvaltningen kommunrevisionens uppfattning och har för avsikt att ta fram erforderlig rutin.
Attestreglementet är antaget för många år sedan även om det idag fortsatt är aktuellt och täcker in
de behov och kontrollpunkter som erfordras. Förvaltningen delar dock kommunrevisionens
uppfattning om att uppdatering för att säkerställa detsamma bör göras. Arbetet är redan påbörjat
och utkast finns redan klart till revidering av attestreglementet. Förvaltningen har för avsikt att
lämna det för beslut till Kommunfullmäktige i februari 2021.

Maria Reinholdsson

Ken Gunnesson

Kommunchef

Ekonomichef
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.142
Datum: 2020-12-04
Avdelningschef Daniela Ölmunger
E-post: daniela.olmunger@ale.se
Kommunstyrelsen

Återtagande av ansökan till Erasmus + KA 204
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-05-12 § 1, att ansöka om deltagande i
rubricerat projekt. Arbetsutskottet hade fått delegation från kommunstyrelsen att besluta i just
detta ärende, då det uppfattades som brådskande.
Området för samarbetet var hållbar mobilitet där projektet har följande mål;
·

Att utveckla innovativa lärometoder genom vilka kommunens tjänstepersoner samt
beslutsfattare ska kunna lära sig mer om hur de i sin tur kan påverka invånares
beteendemönster inom hållbar mobilitet. (Tex. gång, cykel)

·

Att utveckla informella lärandetillfällen för arbetare, familjer och unga vuxna genom
aktiviteter som främjar deras förståelse för hållbar mobilitet.

Samarbetet är ett transnationellt projekt med flera partners från Italien, Spanien, Sverige och
Grekland som ingående länder och där huvudfokus är forskningsarbete genom utvecklandet av
så kallade "intellectual outputs". Inom ramen för projektet ska olika digitala utbildningsinsatser
tas fram som tjänstepersoner, förtroendevalda och invånare ska ta del av vilka ska påverka
deras beteenden.
Förvaltningen har vid en fördjupad bedömning kommit fram till att ansökan inte i tillräckligt
hög grad motsvarar kommunens behov och att underlaget som de förtroendevalda i våras tog
ställning till, inte korrekt belyser detta.
Förvaltningen bedömer att Ale bör gå ur projektet och lämna över projektägarskapet till annan
part.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 1, beslut om att
ingå i Erasmus + ansökan Transit.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omedelbart dra sig ur projektet och informera
övriga aktörer i konsortiet om förändringen detta innebär.

Daniela Ölmunger
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Avdelningschef
Beslutsunderlag

·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande,
Projektansökan
Tidigare tjänsteutlåtande i samma ärende
Protokollsutdrag KSAU 2020-05-12 § 1
Protokollsutdrag KS 2020-04-28 § 80

Ärendet expedieras efter beslut till:

Avdelningschef Daniela Ölmunger

Bakgrund
Tidig vår 2020 skickade kommunstyrelsens förvaltning in en ansökan om medel från Erasmus +
för ett så kallat 3-årigt Strategiskt Partnerskap. Ansökan förklarades som brådskande för beslut
då den enligt tidigare tjänsteutlåtande redan hade skickats in.
Området för samarbetet var hållbar mobilitet där projektet har följande mål;
·

Att utveckla innovativa lärometoder genom vilka kommunens tjänstepersoner samt
beslutsfattare ska kunna lära sig mer om hur de i sin tur kan påverka invånares
beteendemönster inom hållbar mobilitet. (Tex. gång, cykel)

·

Att utveckla informella lärandetillfällen för arbetare, familjer och unga vuxna genom
aktiviteter som främjar deras förståelse för hållbar mobilitet.

Samarbetet är ett transnationellt projekt med flera partners från Italien, Spanien, Sverige och
Grekland som ingående länder och där huvudfokus är forskningsarbete genom utvecklandet av
så kallade "intellectual outputs".
Inom ramen för projektet ska olika digitala utbildningsinsatser tas fram som tjänstepersoner,
förtroendevalda och invånare ska ta del av vilka ska påverka deras beteenden.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med Universitets- och Högskolerådet, sektorchef UTB samt med SERN.
Remissyttrande
Inget remissförfarande har skett.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Erasmus + Strategiska partnerskap är EU-finansierade och kommer med en så kallad
schabloniserad ersättning för olika aktiviteter som ska ske inom ramen för ett projekt.
Kostnader för projektledning, samordning, ekonomisk redovisning, uppföljning till viss del om
man inte har externa utvärderare samt generell arbetstid för att delta i olika insatser som inte är
kopplat till den forskning/innovation förväntas man finansiera inom organisationen.
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De strategiska partnerskapen har en schablonsumma för projektledning/koordinering om 500
euro per månad som stöd för de kostnader projekt genererar.
För Ale kommuns del uppgår den totala schablonsumman för att driva, redovisa och delta i
projektet som projektägare till 18 000 euro för tre år. Det bidraget motsvarar inte den
tjänstefördelning ett strategiskt partnerskap kräver för att de insatser som ska levereras kan
generera den förväntade nyttan. Att projektleda ett större partnerskap med forskning på under
50 % får anses som mindre vanligt om man tittar på hur andra projekt drivs i denna storlek. En
50 % projektledare (beräknat på en månadslön om 40 000) på 50 % (inkl. sociala avgifter och
en schablon för dator och telefoni) uppgår till en total kostnad om drygt 1 MSEK (för hela
perioden.
Tidigare upprättade tjänsteutlåtanden har inte i tillräckligt omfattande utsträckning redogjort
och förevisat de ekonomiska konsekvenser detta projekt får och heller inte den förväntade
nyttan för Ales del vilket medför att kostnaden i förhållande till nyttan är för hög.
Barnperspektivet
Har ingen bäring på barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Miljöfrågorna kan adresseras ur många perspektiv och att det finns mer prioriterade insatser en
den nu aktuella.
Funktionshinderperspektivet
Har ingen bäring på funktionshinderperspektivet
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Ingen direkt påverkan kopplat till andra styrdokument har uppmärksammats
Ärendets kommunikationsbehov
Behöver kommuniceras internt till de som arbetat fram underlaget för beslut samt till externa
samverkansparter.
Förvaltningens bedömning och motivering
Då projektet inte omfattas av en lokal analys där det tydligt framgår vilka behov Ale har inom
den hållbara mobiliteten och utifrån denna analys en ansökan som löser dessa lokala
utmaningar är kostnadseffektiviteten och det värde som potentiellt skapas och kommer
kommunens invånare till gagn för vagt preciserat.
Samarbetet är ett transnationellt projekt med Italien, Spanien, Sverige och Grekland som
ingående länder och flera samarbetsmöten har inom ramen för ansökan planerats där många
personer ska delta på de olika träffarna i de olika länderna. I ett projekt som har som avsikt att
framför allt främja den hållbara mobiliteten ur både ett hälso- och ett klimatperspektiv kan man
behöva väga fördelar och nackdelar tydligare kring behovet av transnationella resor.
Projektets ekonomiska konsekvens är inte tillräckligt förevisad och den omfattande
medfinansiering som ett strategiskt partnerskap kräver är inte motiverad. Förvaltningen
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bedömer därför att ansökan inte i tillräckligt hög grad motsvarar kommunens behov och att
underlaget som de förtroendevalda i våras tog ställning till, inte korrekt belyser detta.
Förvaltningen bedömer att Ale bör gå ur projektet och lämna över projektägarskapet till annan
part.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-04-28

KS § 80

Dnr KS.2020.142

Ansökan till Erasmus + KA 204
Ärendet
Förvaltningen har för avsikt att ansöka i Erasmus + KA 204 programmet för ett
projekt som syftar till att öka andelen klimatvänliga resor och därmed även
bekämpa klimatförändringar.
Projektet har som mål att öka medvetenhet för hållbart resande hos unga,
anställda och familjer samt att främja hållbart resande och därmed också en
hälsosammare livsstil. Projektet har arbetsnamnet " TRANSIT - Training Paths
for Adults on Sustainable Mobility" och ansökan kommer att ske i Erasmus +
KA 204 programmet.
Ale kommun lägger inga pengar i projektbudgeten utan om projektet beviljas
medel kommer kommunen att få en utökad budget på cirka 67 785 euro för att
arbeta med klimatvänligt resande.
Förvaltningen vill nu få kommunstyrelsens godkännande att lämna in en
ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-01
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna en ansökan till Erasmus + KA 204.
Yrkande
Ordförande Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet med uppdraget att tydliggöra vem uppdraget kommer
ifrån, klargöra de ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet och
redogöra för projektets genomförande.
Mikael Berglund (M) yrkar vidare att kommunstyrelsen beslutar att
kommunstyrelsens arbetsutskott får fatta beslut i ärendet under förutsättningen
att det är såpass brådskande att det inte hinner vänta tills nästa kommunstyrelse
sammanträde.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-04-28

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
sina egna yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
hans egna yrkanden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdraget att
tydliggöra vem uppdraget kommer ifrån, klargöra de ekonomiska
förutsättningar för att genomföra projektet och redogöra för projektets
genomförande.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får fatta beslut i
ärendet under förutsättningen att det är såpass brådskande att det inte hinner
vänta tills nästa kommunstyrelse sammanträde.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledare, utvecklingsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.142
Datum: 2020-04-01
Utvecklingsledare Maria Palm
E-post: maria.palm@ale.se
Kommunstyrelsen

Ansökan till Erasmus+ KA 204
Förvaltningen har för avsikt att ansöka i Erasmus + KA 204 programmet för ett projekt som syftar
till att öka andelen klimatvänliga resor och därmed även bekämpa klimatförändringar.
Projektet har som mål att öka medvetenhet för hållbart resande hos unga, anställda och familjer
samt att främja hållbart resande och därmed också en hälsosammare livsstil. Projektet har
arbetsnamnet " TRANSIT - Training Paths for Adults on Sustainable Mobility" och ansökan
kommer att ske i Erasmus + KA 204 programmet.
Ale kommun lägger inga pengar i projektbudgeten utan om projektet beviljas medel kommer
kommunen att få en utökad budget på cirka 67 785 euro för att arbeta med klimatvänligt resande.
Förvaltning vill nu få kommunstyrelsens godkännande att lämna ansökan.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna en ansökan till Erasmus + KA 204

Annika Friberg

Maria Palm

TF utvecklingschef

utvecklingsledare

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2020-04-01

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering:
Maria Palm, maria.palm@ale.se
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Bakgrund
Ale kommun har en strategisk målsättning att bekämpa klimatförändringen. På samma gång växer
antalet personer som arbetar och studerar i andra kommuner och därför måste pendla. Det medför
att det klimatvänliga resandet och användandet av kollektivtrafik behöver öka i motsvarande
omfattning. Kommunen har behov av att få fler att ändra sina vanor och resa på ett klimatvänligt
sätt. Det kan ske genom att cykla, gå och resa kollektivt och det kan även vara en kombination av
alla sätten att resa.
Målsättning
För en kommun av Ale kommuns storlek underlättar det att samarbeta med andra organisationer
för att hjälpas åt att lösa komplexa frågor. Ale kommun har därför tagit initiativ att skapa ett
internationellt projekt för att hitta lösningar och att påverka fler att resa mer klimatvänligt.
Projektet har som mål att öka medvetenhet för hållbart resande hos unga, anställda och familjer
samt att främja hållbart resande och därmed också en hälsosammare livsstil. Projektet har
arbetsnamnet " TRANSIT - Training Paths for Adults on Sustainable Mobility" och ansökan
kommer att ske i Erasmus + KA 204 programmet. Projektet har följande delmål:
·
·
·
·

Utveckla innovativa lärometoder inom klimatvänligt resande
Skapa möjligheter att öka kunskapen inom området
Stödja beteendeförändringar
Internationellt erfarenhets- och kunskapsutbyte

Budget
Projektet ansöker om en budget omfattande preliminärt totalt 332 492 euro varav Ale kommuns
del preliminärt är 67 785 euro. Ale kommun lägger inte några pengar i budgeten utan om projektet
beviljas medel kommer kommunen att få en utökad budget för att arbeta med klimatvänligt
resande.
Resultat
Efter att projektet är genomfört beräknas följande resultat ha uppnåtts:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Testat och utvecklat metoder för klimatanpassade resor
Hittat nya metoder och verktyg
Utbyte av erfarenheter
Ökad kunskap inom området
Cykelvänlig arbetsplats
Skapat ett nätverk för klimatvänligt resande
Ökad lokal och specifik kunskap om resande
Hälsosammare vanor hos befolkning
Fler klimatanpassade resor
Ökat intresse för cykling
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Partners
Projektet består för närvarande av följande partners förutom Ale kommun:
Namn

Land och organisation

Unione Pedemontana Parmense
SERN
Lepida SCPA
Ayuntamiento de Abegondo
Ecocity non profit organisation
Karlstads Universitet

Italien, kommunförbund
Italien, svenskt - italienskt nätverk
Italien, regional organisation
Spanien, kommun
Grekland, miljö-och energiorganisation
Sverige, Universitet och högskola

Samråd/samverkan
Samråd har skett med samtliga internationella partners.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Om projektet beviljas kommer Ale kommun preliminärt att få ett bidrag på 67 785 euro. Ale
kommun lägger inga pengar i projektet.
Barnperspektivet
Förslaget strider inte mot barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förslaget stödjer miljöperspektivet och ökar förutsättningar för att bekämpa klimatförändringar.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget strider inte mot funktionshinderperspektivet.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen bedömning är att kommunen ska ansöka om bidrag därför att projektet har
förutsättningar att öka det klimatvänliga resandet i kommunen. Genom att delta i projektet ökas
och förstärks kommunens möjlighet att genomföra det strategiska målet med att bekämpa
klimatförändringar.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.142
Datum: 2020-05-04
Utvecklingsledare Maria Palm
E-post: maria.palm@ale.se
Kommunstyrelsen

Ansökan till Erasmus+ KA 204
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-28 att återremittera ärendet med uppdraget att tydliggöra
vem uppdraget kommer ifrån, klargöra de ekonomiska förutsättningar för att genomföra
projektet och redogöra för projektets genomförande.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får fatta beslut i ärendet under
förutsättningen att det är såpass brådskande att det inte hinner vänta tills nästa
kommunstyrelse sammanträde.
Projektet är en aktivitet för att nå kommunfullmäktiges strategiska mål ”Bekämpa
klimatförändringar”. Sektor kommunstyrelse och utvecklingsavdelningen är initiativtagare och
har tagit fram projektet för att nå framsteg i arbetet med det strategiska målet.
Den preliminära budgeten för Ale kommun är 67 785 euro som fördelas på följande poster:
18 000 euro för projektledning, (lön) mm, 6 490 euro till möten, 2 798 euro till seminarier,
33 499 euro för åtgärder, 4 000 euro för event samt 3 000 euro övriga kostnader.
Kommunen arbetar med det strategiska målet och om projektet beviljas tillförs kommunen
medel som kan användas till resurser och arbetsinsats. Uppdraget att bekämpa
klimatförändringar är komplext och därför svårt för en mindre kommun att arbeta med. Genom
att samarbeta med andra kan metoder och erfarenheter utbytas vilket underlättar, utvecklar och
stödjer vårt lokala arbete. Projektets mål är att utveckla metoder för att påverka invånare att
resa mer klimatsmart samt öka kunskapen om klimatanpassat resande. Slutligen ska beteenden
som leder till klimatanpassat resande stödjas.
Det finns i nuläget ingen beskrivning över vilken tjänsteperson som gör vad och exakt vad som
ska göras utan tanken är att, utifrån målen, utveckla projekt och metoder tillsammans med
övriga partners.
Det är en fördel om kommunstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut i frågan eftersom
ansökningstiden har gått ut och ansökan är inlämnad.
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Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen arbetsutskott
Kommunstyrelsen beslutar att lämna en ansökan till Erasmus + KA 204

Annika Friberg

Maria Palm

TF utvecklingschef

utvecklingsledare

Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2020-05-04
Powerpointpresentation 2020-04-14
Kommunstyrelsens beslut § 80 2020-04-28
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2020-04-01

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering:
Maria Palm, maria.palm@ale.se
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-05-12

KSau § 1

Dnr KS.2020.142

Ansökan till Erasmus + KA 204
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-28 att återremittera ärendet med
uppdraget att tydliggöra vem uppdraget kommer ifrån, klargöra de ekonomiska
förutsättningar för att genomföra projektet och redogöra för projektets
genomförande.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får fatta beslut i
ärendet under förutsättningen att det är såpass brådskande att det inte hinner
vänta tills nästa kommunstyrelse sammanträde.
Projektet är en aktivitet för att nå kommunfullmäktiges strategiska mål
”Bekämpa klimatförändringar”. Sektor kommunstyrelsen och
utvecklingsavdelningen är initiativtagare och har tagit fram projektet för att nå
framsteg i arbetet med det strategiska målet.
Den preliminära budgeten för Ale kommun är 67 785 euro som fördelas på
följande poster: 18 000 euro för projektledning, (lön) mm, 6 490 euro till
möten, 2 798 euro till seminarier, 33 499 euro för åtgärder, 4 000 euro för event
samt 3 000 euro övriga kostnader.
Kommunen arbetar med det strategiska målet och om projektet beviljas tillförs
kommunen medel som kan användas till resurser och arbetsinsats. Uppdraget
att bekämpa klimatförändringar är komplext och därför svårt för en mindre
kommun att arbeta med. Genom att samarbeta med andra kan metoder och
erfarenheter utbytas vilket underlättar, utvecklar och stödjer vårt lokala arbete.
Projektets mål är att utveckla metoder för att påverka invånare att resa mer
klimatsmart samt öka kunskapen om klimatanpassat resande. Slutligen ska
beteenden som leder till klimatanpassat resande stödjas.
Det finns i nuläget ingen beskrivning över vilken tjänsteperson som gör vad
och exakt vad som ska göras utan tanken är att, utifrån målen, utveckla projekt
och metoder tillsammans med övriga partners.
Det är en fördel om kommunstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut i frågan
eftersom ansökningstiden har gått ut och ansökan är inlämnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-01
Tjänsteutlåtande, 2020-05-04
Kommunstyrelsens beslut § 80 2020-04-28
Powerpointpresentation 2020-04-14

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-05-12

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen beslutar att lämna en ansökan till Erasmus + KA 204.
Yrkande
Robert Jansson (SD yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M), Monica Samuelsson (S) och Sven Engdahl (V) yrkar
bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels Robert Janssons (SD) avslagsyrkande
och dels på förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna en ansökan till Erasmus +
KA 204.
Protokollsanteckning
Robert Jansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag yrkade avslag på ärendet att ansöka om medel i EU-projektet Erasmus
med följande motiveringar: Jag får ingen klarhet i om kommunen har full
kostnadstäckning för projektet. Något slutdatum är inte satt för projektet,
någon tidplan är heller inte presenterad. Det framgår heller inte vilken
verksamhet som är mottagare när projektet är färdigt.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledare, utvecklingsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Context

Main objective of the project

Innovation

Project Title

Training Paths for Adults on Sustainable Mobility

Project Acronym

TRANSIT

Project Start Date (yyyy-mm-dd)

2020-09-01

Project Total Duration

36 months

Project End Date (yyyy-mm-dd)

2023-08-31

National Agency of the Applicant Organisation

SE01 Swedish Council for Higher Education

Language used to fill in the form

English
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Project Summary

Please provide a short summary of your project. Please recall that this section (or part of it) may be used by the European Commission, Executive Agency or National Agencies in their
publications. It will also feed the Erasmus+ Project Results Platform.
Be concise and clear and mention at least the following elements: context/background of project; objectives of your project; number and profile of participants; description of activities;
methodology to be used in carrying out the project; a short description of the results and impact envisaged and finally the potential longer term benefits. The summary will be publicly
available in case your project is awarded.
In view of further publication on the Erasmus+ Project Results Platform, please also be aware that a comprehensive public summary of project results will be requested at report
stage(s). Final payment provisions in the contract will be linked to the availability of such summary.
The partnership, consisting of 7 organisations from 4 EU countries (Sweden, Italy, Greece and Spain), believes in the need to raise awareness among adult learners, like workers,
families and young adults, about the importance of using more sustainable means of transportations as part of broader efforts at EU level towards the creation of a more sustainable
and healthier society.
In this light the general objective of 3 year project is is to raise awareness on sustainable mobility on bike among young adults, workers and families, in order to promote a sustainable
and healthier way of living and moving within peripherical areas.
The specific objectives identified in the project are:
1. To develop innovative learning methods through which local civil servants and decision makers could bring about change in the attitude of citizens, in particular workers, young
adults and families in relation to the theme of sustainable mobility.
2. To create non formal and informal learning opportunities among young adults, families and private companies ‘employees aimed at increasing knowledge on environmental
challenges, in particular the mobility challenge, and related solutions applicable at local level
3. To promote a behavioural change among adult learners by rising awareness and engaging them in positive actions pertaining sustainable mobility.
The main expected results will be the creation of innovative tools and methods promoting sustainable mobility through which will be possible to train Civil servants and political
representatives dealing with mobility and sustainability. The project will also increase the involvement of adult learners in informal learning paths about healthy habits and behaviours to
be adopted by the target groups, namely workers, young adults and families.
The project activities include 6 transnational project meetings and one training seminar that will play a key role in the development of the three products envisaged in the project: one
background analysis of the knowledge of partner countries on sustainable mobility and its related issues at local level; two e-learning modules for training civil servants and
stakeholders, and one sustainable toolbox that will collect all the tools needed for raising awareness and educate citizens on sustainable mobility habits.
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Such products will be disseminated in the four countries of the partnership towards the key target groups of the project and also associated partners, like Region Vastra Gotland and
other stakeholders that will be involved in few project activities.
The partnership consists of 2 municipalities (SE, SP), one Union of Municipalities (IT), one University (SE), a transnational network of local and regional authorities(IT),one NGO (GR)
and one public company (IT).
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Applicant Organisation

EN

Organisation ID

Legal name

Country

E10038570

ALE KOMMUN

Sweden
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Partner Organisations

EN

No

Organisation ID

Legal name

Country

1

E10217837

Unione Pedemontana Parmense

Italy

2

E10099379

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK

Italy

3

E10144405

LEPIDA SCPA

Italy

4

E10250392

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo)

Spain

5

E10097912

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION

Greece

6

E10208923

KARLSTADS UNIVERSITET

Sweden
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Project Budget Summary

Budget Items

Grant

Project Management and Implementation

72.000,00 EUR

Transnational Project Meetings

34.955,00 EUR

Intellectual Outputs

186.674,00 EUR

Multiplier Events

16.000,00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

12.665,00 EUR

Exceptional Costs

17.000,00 EUR

Total Grant

339.294,00 EUR

Transnational Projects Meetings

EN
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ID

Meeting Title

1

First TPM - ALE Kick off Meeting

12

6.490,00 EUR

2

Second TPM-UPP

12

4.025,00 EUR

3

Third TPM - Spain

12

6.675,00 EUR

4

Fourth TPM Karlstad

12

7.065,00 EUR

5

FifthTPM - Greece

12

6.675,00 EUR

6

Sixth TPM SERN - Final meeting

12

4.025,00 EUR

Total

No. of Participants

Grant

34.955,00 EUR

Intellectual Outputs
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No. of
Working
Days

ID

Output Title

Category of Staff

O1

Background Analysis

Teachers/Trainers/Researchers/Youth workers

316

64.626,00
EUR

O3

Sustainable Toolbox

Teachers/Trainers/Researchers/Youth workers

287

58.619,00
EUR

O2

E-Learning Modules

Teachers/Trainers/Researchers/Youth workers

309

63.429,00
EUR

912

186.674,00
EUR

Total

Grant

Multiplier Events

EN
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Local
Participants

Foreign
Participants

ID

Event Title

Country of Venue

E1

E1-SWEDEN DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT

Sweden

40

0

4.000,00 EUR

E2

E2 - ITALY DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT

Italy

40

0

4.000,00 EUR

E3

E3- SPAIN DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT

Spain

40

0

4.000,00 EUR

E4

E4 - GREECE DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT

Greece

40

0

4.000,00 EUR

160

0

16.000,00
EUR

Total

Grant

Learning, Teaching, Training Activities

ID

Activity Type

C1

Short-term joint staff training
events

Total

EN

Travel Grant

Grant for Exceptional
Costs for Expensive
Travel

Individual Support
Grant

Linguistic Support
Grant

Grant

3.655,00 EUR

0,00 EUR

9.010,00 EUR

0,00 EUR

12.665,00
EUR

3.655,00 EUR

0,00 EUR

9.010,00 EUR

0,00 EUR

12.665,00
EUR
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Exceptional Costs

ID

Description and Justification

1

Translation of IO1, IO2,IO3 from English to Italian + printing in Italian

3.000,00 EUR

2

Translation of IO1, IO2,IO3 from English to Swedish + printing in Swedish

3.000,00 EUR

3

Translation of IO1, IO2,IO3 from English to Spanish + printing in Spanish

3.000,00 EUR

4

Translation of IO1, IO2,IO3 from English to Greek + printing in Greek

3.000,00 EUR

5

Expert services for broadcasting and refinement of video-materials:
The expert will be selected through a tender procedure according to the EU
regulations.
The provided activities will be focused mainly on services for the broadcasting and
the refinement of video-materials, namely services of digital video editing, audiovisual
shooting services, post-production and construction of palimpsest, audiovisual
shooting and editing services, support to the realization of audiovisual products.

5.000,00 EUR

Total

EN

Grant

17.000,00 EUR
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Budget per Participating Organisation

Organisation

Country of Organisation

Grant

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden

68.209,00 EUR

Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)

Italy

37.354,00 EUR

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379,
IT)

Italy

51.874,00 EUR

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Italy

51.212,00 EUR

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

Spain

41.013,00 EUR

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912,
GR)

Greece

39.386,00 EUR

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

Sweden

50.246,00 EUR

Budget Details per Participating Organisations (ALE KOMMUN (E10038570, SE))

Budget Items

EN

Project Management and Implementation

Grant
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Budget Items
Transnational Project Meetings
Intellectual Outputs

Grant
6.490,00 EUR
33.499,00 EUR

Multiplier Events

4.000,00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

3.220,00 EUR

Exceptional Costs

3.000,00 EUR

Total Grant

68.209,00 EUR

Budget Details per Participating Organisations (Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT))

Budget Items

EN

Grant

Project Management and Implementation

9.000,00 EUR

Transnational Project Meetings

4.600,00 EUR

Intellectual Outputs

23.754,00 EUR

Total Grant

37.354,00 EUR
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Budget Details per Participating Organisations (SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT))

Budget Items

Grant

Project Management and Implementation

9.000,00 EUR

Transnational Project Meetings

4.600,00 EUR

Intellectual Outputs

30.174,00 EUR

Multiplier Events

4.000,00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

1.100,00 EUR

Exceptional Costs

3.000,00 EUR

Total Grant

51.874,00 EUR

Budget Details per Participating Organisations (LEPIDA SCPA (E10144405, IT))
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Budget Items

Grant

Project Management and Implementation

9.000,00 EUR

Transnational Project Meetings

2.300,00 EUR

Intellectual Outputs

33.812,00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

1.100,00 EUR

Exceptional Costs

5.000,00 EUR

Total Grant

51.212,00 EUR

Budget Details per Participating Organisations (Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES))
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Budget Items

Grant

Project Management and Implementation

9.000,00 EUR

Transnational Project Meetings

6.860,00 EUR

Intellectual Outputs

14.933,00 EUR

Multiplier Events

4.000,00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

3.220,00 EUR

Exceptional Costs

3.000,00 EUR

Total Grant

41.013,00 EUR

Budget Details per Participating Organisations (ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR))
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Budget Items

Grant

Project Management and Implementation

9.000,00 EUR

Transnational Project Meetings

6.860,00 EUR

Intellectual Outputs

14.111,00 EUR

Multiplier Events

4.000,00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities

2.415,00 EUR

Exceptional Costs

3.000,00 EUR

Total Grant

39.386,00 EUR

Budget Details per Participating Organisations (KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE))
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Budget Items
Project Management and Implementation

9.000,00 EUR

Transnational Project Meetings

3.245,00 EUR

Intellectual Outputs
Learning, Teaching, Training Activities
Total Grant

EN

Grant

36.391,00 EUR
1.610,00 EUR
50.246,00 EUR
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Timetable

Note that Transnational Project Meetings, Intellectual Outputs, Multiplier Events and Learning, Teaching and Training activities will be listed in this table automatically once
you have created them in the dedicated section of the form.
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EN

ID

Activity Type

Starting Period

Description

1

Transnational Projects Meeting

10-2020

First TPM - ALE Kick off Meeting

2

Intellectual Output

10-2020

Background Analysis

3

Transnational Projects Meeting

03-2021

Second TPM-UPP

4

Transnational Projects Meeting

09-2021

Third TPM - Spain

5

Short-term joint staff training events

12-2021

C1-Identification of a learning strategy for educating on sustainable mobility

6

Intellectual Output

12-2021

E-Learning Modules

7

Transnational Projects Meeting

03-2022

Fourth TPM Karlstad

8

Transnational Projects Meeting

09-2022

FifthTPM - Greece

9

Intellectual Output

09-2022

Sustainable Toolbox

10

Multiplier Event

04-2023

E1-SWEDEN DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT

11

Multiplier Event

04-2023

E2 - ITALY DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT

12

Multiplier Event

04-2023

E3- SPAIN DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT

13

Multiplier Event

04-2023

E4 - GREECE DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT

14

Transnational Projects Meeting

06-2023

Sixth TPM SERN - Final meeting
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Participating Organisations

Please note that the Organisation ID has replaced the PIC as the unique identifier for the organisation to apply for Erasmus+ and European Solidarity Corps actions
managed by National Agencies. Organisations that have a PIC and have previously applied for funding in these programmes through the National Agencies have been
assigned an Organisation ID automatically. Please use the Erasmus+ and European Solidarity Corps platform to check an Organisation ID, update information linked to it or
register a new organisation: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration

Applicant Organisation

EN

Organisation ID

E10038570

Legal name

ALE KOMMUN

Legal name (national language)

Ale kommun

National ID (if applicable)

2120001439

Address

REDOVISINGSENHETEN

Country

Sweden

Postal Code

449 80
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City

EN

ALAFORS

Website

http://www.ale.se

Telephone

+46303703000

Fax

+46303703000
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Profile

Type of Organisation

Local Public body

Is the organisation a public body?

Yes

Is the organisation a non-profit?

Yes

Associated Persons

Please provide information about this organisation's legal representative and contact persons for the project. Legal representative is the person authorised to sign legally
binding documents on behalf of the organisation, while the contact persons are people who will be managing the project.
One of the contact persons must be designated as 'preferred contact'. This person will be contacted by the National Agency if there are questions about the project or the
organisation, and in case the project is selected they will receive access to project management and reporting tools.

EN
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Legal Representative (ALE KOMMUN)

EN

Gender

Female

First Name

Maria

Family Name

Reinholdsson

Department

Municipal Council

Position

Chief executive Officer

Email

maria.reinholdsson@ale.se

Telephone

+46303703000

Preferred Contact

No

If the address is different from the one of the organisation

No
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Contact Person (ALE KOMMUN)

EN

Gender

Female

First Name

Maria

Family Name

Palm

Department

Municipal Council

Position

Develpment Leader

Email

maria.palm@ale.se

Telephone

+46303703359

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the organisation

No
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Background and Experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the
group)
Ale is a municipality with 30 926 residents located outside Gothenburg, Sweden. Since recent years Ale has gone through a growth rate by 2-2,5% and according to forecast the
growth will continue. The municipality has about 2 100 employees and most of them work in preschool, schools and care. An important mission, for the municipality, is community
planning and grants for building permits. The organisations also handle all waste management and the supply of drinking water and the treatment of wastewater.
The municipality has a joint management organisation that is responsible for running and development daily operations based on political decisions. The management organizations
are divided into six different areas:
• Sector work, security and care
• Sector municipality board
• Sector culture and leisure
• Sector community and building
• Sector education
• Sector service
Each sector is responsible for operations within it´s area and is controlled by a political board.
In general election the members of the municipality council are appointed. The council then select members to the municipal board and boards for every sector. The boards are
responsible for their business area. On many issues the boards make the decisive decisions. Some questions go to municipal board and council and the municipal board establish
regulations which specify what activities each board is responsible for.
Minutes are taking at all decision-making meeting and this note are also available at the municipality’s website. This also applies for the business plan and the budget. The business is
continuously audited by auditors.
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What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project?
Ale municipality work with infrastructure and to make the traffic as safe as possible. The street network consists of municipality roads, state roads and roads run by an association that
are responsible road holders.
Sustainable consumption and reduced impact on climate are strategic political objectives which includes a reduction of energy consumption. What has been mostly noticed is that
travels by private car remains high and public transportation is not used as it supposed to be.
For some years back Ale municipality has commuter train to the central city of Gothenburg. There are 5 commuter station and the trip to Gothenburg takes about 15 – 25 minutes.
During high traffic there is a train every 15 minutes.
Getting around by bike our on foots benefits both environment and health. Therefor we want to improve the possibilities too bike and walk.
Winter bike - follow bikers that has promised to bike at least three days every week during wintertime. The aim of the project is to show the possibilities to use bike all year around.
Biking is also good for health and environment.
https://ale.se/trafik-gator--utemiljo/gang--och-cykelvagar/vintercyklist-2019-2020.html?vv_hit=true
Borrow an electric bike on the library. It is possible to borrow an electric bike for seven days by showing an identity card and a deposit of 500 Swedish kronor. The idea is to make it
possible to try an electric bike and increase the use of bikes.
https://ale.se/trafik-gator--utemiljo/gang--och-cykelvagar/lana-elcykel.html
Information pages on the Webb where you can find maps for biking, planning tools for bike, bike parking areas, etc.
https://ale.se/trafik-gator--utemiljo/gang--och-cykelvagar.html?closelevel=2?vv_hit=true
“Bike friendly working place” is a project and a competition. By making it easier to take the bike to work employee encouraged to bike. The employer work with 20 predetermine criteria
to improve and make the working place bike friendly. Every year there is a competition where 3 working place get an award for their work.
https://www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/projekt/cykelvanlig-arbetsplats/
” On your own legs” is a project supporting schools, pupils and parents to walk, bike or commute to school instead of using the car.
https://www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/projekt/pa-egna-ben/
” BussOhoj ” - travel sustainable with a folding bike. With a folding bike it is possible to combine different type of commuting. It is good for the health and the climate and an easy way
of travelling.
https://www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/projekt/buss-ohoj/
” School travel plans” is a method of systematically increase the travel by walk, bike and public transport to and from schools.
https://www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/projekt/skolreseplaner/
Skills/expertise of key persons involved:
Bodil Ahnoff, development leader in commuting and the use of bikes
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Caroline Rundlöf, adviser for energy and climate issues
Annika Friberg, development leader in sustainability
Josefine Persson, development leader in sustainability
Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?
Yes
Please indicate:

EU Programme

Erasmus+

Europe for Citizens

Year

Project
Identification
or Contract
Number

Applicant/Beneficiary
Name

2019

2019-1SE01KA101060279

Ale kommun

2019

615058CITIZ-12019-2-SECITIZ-NT

Ale kommun

Partner Organisations

Organisation ID

EN

E10217837
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Legal name

Unione Pedemontana Parmense

Legal name (national language)

EN

Address

Viale della Libertà 3

Country

Italy

Postal Code

43044

City

Collecchio

Website

www.unionepedemontana.pr.it

Telephone

+390521301123
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Profile

Type of Organisation

Local Public body

Is the organisation a public body?

Yes

Is the organisation a non-profit?

Yes

Associated Persons

Please provide information about this organisation's legal representative and contact persons for the project. Legal representative is the person authorised to sign legally
binding documents on behalf of the organisation, while the contact persons are people who will be managing the project.
One of the contact persons must be designated as 'preferred contact'. This person will be contacted by the National Agency if there are questions about the project or the
organisation, and in case the project is selected they will receive access to project management and reporting tools.
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Legal Representative (Unione Pedemontana Parmense)

EN

Title

Mr

Gender

Male

First Name

Aldo

Family Name

Spina

Position

President

Email

info@unionepedemontana.pr.it

Telephone

+390521331307

Preferred Contact

No

If the address is different from the one of the organisation

Yes

Address

VIA VITTORIO EMANUELE II°

Country

Italy

Postal Code

43038

City

Sala Baganza (Parma)
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Contact Person (Unione Pedemontana Parmense)

EN

Title

Mrs

Gender

Female

First Name

Giovanna

Family Name

Ravanetti

Department

SUAP

Position

Service Manager

Email

g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it

Telephone

+390521344543

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the organisation

No
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Background and Experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the
group).
Unione Pedemontana Parmense is located in Northern Italy, within the Emilia-Romagna region, one of the wealthiest and most developed regions in Europe, with the third highest
Gross Domestic Product per capita
in Italy. Our land, rich in History, Art and Culture, is also in the heart of the so-called “Food Valley”, famous in all over the world for the Parma Ham, Parmesan Cheese and Felino
Salami.
The Union was created in 2008 and is composed of five municipalities belonging to the province of Parma: Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza and Traversetolo. It
spreads over an area of 230,66 sq. kms at the foot of the Appennines Mountains, where live about 50.000 inhabitants.
STRUCTURE AND ORGANISATION
The president of the Unione Pedemontana Parmense is one of the mayors of the five municipalities. He is appointed on a rotating basis from the Executive Committee, made up of the
mayors, and remains in office for one year.
The Executive Committee shall consist of the five mayors, elected by the people in every municipality, of whom one is the President. The other four are the Councillors of the Union.
Every member of the Executive Committee has one or more competences (for example Security and Public Safety, Welfare, Culture etc.).
The Union Council is made up of 21 members: the President, the Councillors part of the governing body and 16 Councillors, elected amongst the city councilmen of the five
municipalities.
MISSION and/or MAIN POLICY INTERESTS
The Union was created to carry out several citizen services and functions on behalf of its municipalities.
Moreover, it develops common projects and events.
One of the citizen service is SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), the unique help desk for business activities, which helps companies, artisans and retailers to overcome
bureaucratic matters and obtain authorizations and licences.
Among the functions transferred to the Union, the implementation of energy policies is relevant, with the aim of promoting and strengthening local processes related to the
development and implementation of SEAPs and the drafting of the SECAP, Climate and Energy Action Plan.
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What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project? Please
explain how the organisation brings an essential added value to the project.
In the specific field of sustainable mobility, the municipal administrations belonging to the Unione Pedemontana Parmense have chosen to invest in the development of cycle mobility,
especially in everyday life, by promoting the use of existing cycling infrastructures. Indeed, new cycle paths have been designed for the connection between the various hamlets of the
territory, by paying particular attention to cycle-pedestrian mobility and creating a connection framework between the various inhabited centres of the area.
Past experiences:
- In Collecchio Educational and awareness-raising initiatives have been organized and promoted, from ecological bike rides for families with small local competitions or folding bike
bags as a gift for those who travel with more sustainable means of transports, up to in-depth events related to the green economy or interventions on environmental sustainability. the
two initiatives are:
1. ECOLOGICAL ENVELOPES - objective: to raise awarness of citizens and families towards the environment and healthy living; examples: "Aria di Bici", on the occasion of the
inauguration of the new cycle paths; "Tomaca bike", as a proposal for alternative use of the tomato festival;
2. FOLDING BIKE BAGS - objective: to encourage travel by using sustainable means of transport, also combined with each other; example: "A baggage ... sustainable", gift bags for
those who own / buy a folding bike to buy on buses and flights.
- The municipal area of Traversetolo is crossed by cultural cycling itineraries falling within the initiatives of the "Parma 2020" program (Pedalart Parma2020 includes three initiatives
called "Petrarca", "Liberty in Parma and the Magnani Rocca private collection", "Along the 'Enza between nature, art and history ").
The key person involved in this project will be:
Engineer Giovanna Ravanetti, she has been working as service manager at the SUAP. she has been already involved in the implementation of two EU funded projects
Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?
Yes
Please indicate:
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EU Programme

Year

Project
Identification
or Contract
Number

Europe for Citizens

2018

606557

Unione Pedemontana
Parmense

Europe for Citizens

2017

588538

Vanersborg
Municipality

Applicant/Beneficiary
Name

Partner Organisations

EN

Organisation ID

E10099379

Legal name

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK

Legal name (national language)

SERN

National ID (if applicable)

CF91251370374

Address

STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTA 15

Country

Italy

P.O. Box

000
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Postal Code

EN

43123

City

PARMA

Website

www.sern.eu

Telephone

+390521686023, +393483892600
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Profile

Type of Organisation

Non-governmental organisation/association

Is the organisation a public body?

No

Is the organisation a non-profit?

Yes

Associated Persons

Please provide information about this organisation's legal representative and contact persons for the project. Legal representative is the person authorised to sign legally
binding documents on behalf of the organisation, while the contact persons are people who will be managing the project.
One of the contact persons must be designated as 'preferred contact'. This person will be contacted by the National Agency if there are questions about the project or the
organisation, and in case the project is selected they will receive access to project management and reporting tools.
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Legal Representative (SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK)

EN

Title

MR

Gender

Male

First Name

Lubiano

Family Name

Montaguti

Position

President

Email

Secretariat@sern.eu

Telephone

+390521

Preferred Contact

No

If the address is different from the one of the organisation

Yes

Address

STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTA 15

Country

Italy

P.O. Box

000

Postal Code

43121
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City

EN

Parma
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Contact Person (SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK)

EN

Title

Miss

Gender

Female

First Name

Federica

Family Name

Gravina

Department

SERN Secretariat

Position

Project officer at SERN Secretariat

Email

federica.gravina@sern.eu

Telephone

+390521686023

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the organisation

Yes

Address

STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTA 15

Country

Italy

P.O. Box

000
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Postal Code
City

EN

43121
Parma
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Background and Experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the
group).
Sweden Emilia Romagna Network (SERN) is a non-profit organisation created between 2004 and 2005 with the aim of fostering cooperation between organisations from Italy and
Sweden. It includes 60 members, most of which are local public bodies, collaborating in the fields of environment, local development, welfare policies, entrepreneurship, social
inclusion and education. Activities thus stretch over several policy areas and they involve different levels of government as well as different actors, including educational institutions,
NGOs and economic actors. SERN is composed by 6 bodies: the General Assembly, the participatory body of the organisation; the Executive Board, the highest body, made up of 22
members; the Chairman of the Board; the Secretariat, composed by a network coordinator and four project officers; a Presidium, formed by the Chairman and Vice-Chairman of the
Board; and the Project Groups, formed by those members who decide to develop a project together within the framework of the thematic areas. The network promotes different forms
of collaboration: 1. Exchange of information, experience, knowledge, best practices, staff exchanges, and learning partnerships; 2.Development of projects financed by its members; 3.
Development of projects financed by external funds such as national and EU funding. Since 2018, the Network has also implemented a new activity which foresees an internal quality
management system based on the peer review mechanism. Participating organisations benefit of feedbacks on their services, provided by people from other organisations and/or
country working in the same services.
So far, SERN has implemented over 100 projects, most of them regarding the field of learning and education, but also in the field of energy and environment, local and regional
development, social inclusion and migration and health and welfare.
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What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project? Please
explain how the organisation brings an essential added value to the project.
Bio
Since 2013 SERN acts as a support organisation of the Covenant of Mayors, the world's largest movement for local climate and energy actions. SERN and its members, following the
core of the Europe 2020 strategy and the 2030 Agenda share common engagement on Items linked to energy efficiency, waste management and in green gas emissions related to
local mobility, public building management, public procurement and more. SERN had promoted in 2015 a self- financed project called “50/50” which aimed at valorising, transferring
and developing the results of the original project “Euronet 50/50”, whose main objectives were to raise awareness among pupils on the theme of energy savings and to develop a
process that engage a wide range of actors at local and transnational level. The project brought into classrooms a methodology that has been conceived to teach children how to use
energy wisely and how to save it, through actions which causes behavioural changes in the pupil.
Other relevant projects in the field of energy and environment were:
- SYNERGY AUDIT, financed through Erasmus + program is aimed at improving the environmental sustainability actions carried out by public and private organisations in Europe for
decrease of most negative environmental impact by creating an environmental audit educational training program involving EU and Global directives and sustainability goals. The
project is currently under implementation.
- GO GREEN NOW, financed through Europe For Citizens program, which supported actions that aimed to establish thematic and long lasting cooperation between municipalities and
regions in order to address common environmental issues.
- 3X20, involving target groups on actions aiming at CO2 emissions reduction, increase energy efficiency and the use of renewable energy sources through exchanging best practices
and experiences from different European countries facing different environmental changes.
The key persons directly involved in the project within the network are:
Nicola Catellani is network coordinator and holds a Phd in International Relations. He is the contact person for the relations with the Covenant of Mayors Secretariat. He has been
promoting the development of more than 50 EU funded projects and he is been responsible for the implementation and management of 15 projects
Federica Gravina, with a solid experience in coordinating EU projects, above all in the implementation and dissemination phases.
Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?
Yes
Please indicate:
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EN

EU Programme

Year

Project
Identification or
Contract Number

Applicant/Beneficiary
Name

Europe for citizens

2019

615592-CITIZ-12019-2-IT-CITIZTT

SWEDEN EMILIA
ROMAGNA NETWORK

Erasmus +

2019

612177-EPP-12019-1-CYEPPKA3-IPISOC-IN

Cyprus University

Erasmus+

2019

2019-1-SE01KA202-060482

One Planet

Erasmus+

2019

2019-1-IT02KA104-061923

SWEDEN EMILIA
ROMAGNA NETWORK

Erasmus+

2018

2018-1-IT02KA104-047694

SWEDEN EMILIA
ROMAGNA NETWORK

Erasmus+

2018

2018-1-SE01KA204-039145

Trollhättans Kommun

Erasmus+

2018

2018-1-SE01KA201-039147

Motala Kommun

Erasmus+

2018

2018-1-IT01KA202-006771

ASP Ad Personam

Erasmus+

2018

2018-1-IT01KA202-006780

Comune di Imola

ERasmus+

2017

2017-1-EL01-

University of Crete
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KA201-036197

Partner Organisations

EN

Organisation ID

E10144405

Legal name

LEPIDA SCPA

Legal name (national language)

LEPIDA SPA

National ID (if applicable)

466017

Address

VIA DELLA LIBERAZIONE 15

Country

Italy

P.O. Box

000

Postal Code

40128

City

BOLOGNA

Website

www.lepida.it

Telephone

+390516338800, +3666684747
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Fax

EN

+390519525156
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Profile

Type of Organisation

Public service provider

Is the organisation a public body?

No

Is the organisation a non-profit?

No

Associated Persons

Please provide information about this organisation's legal representative and contact persons for the project. Legal representative is the person authorised to sign legally
binding documents on behalf of the organisation, while the contact persons are people who will be managing the project.
One of the contact persons must be designated as 'preferred contact'. This person will be contacted by the National Agency if there are questions about the project or the
organisation, and in case the project is selected they will receive access to project management and reporting tools.
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Legal Representative (LEPIDA SCPA)

EN

Title

Mr

Gender

Male

First Name

Gianluca

Family Name

Mazzini

Position

General Manager

Email

segreteria@lepida.it

Telephone

+390514208491

Preferred Contact

No

If the address is different from the one of the organisation

No

47 / 181

Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA204 - Strategic Partnerships for adult education
Form ID: KA204-78B80CD9 Deadline (Brussels Time) 2020-04-23 12:00:00

Contact Person (LEPIDA SCPA)

EN

Title

Mrs

Gender

Female

First Name

Teresa

Family Name

Gallelli

Department

Digital Integration Division

Position

Manager of EU projects area

Email

teresa.gallelli@lepida.it

Telephone

+390514208491

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the organisation

No
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Background and Experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the
group).
Lepida ScpA is a subsidiary of the Emilia-Romagna Region and is the main operational instrument as regards implementation of the Regional ICT Plan that defines the strategies of
broadband networks, ensures and optimizes the delivery of ICT services, develops cloud infrastructure, implements and manages innovative solutions for the modernization of
healthcare paths to improve the relationship between citizens and the Regional Health Service in accordance with the provisions of the European, National and Regional Digital
Agendas.
Members of Lepida are the Emilia Romagna region, 331 municipalities, 8 provinces and the metropolitan city of Bologna, 13 Local health Authorities and hospitals, 4 Universities, 19
Public Company for Services to the person for the inclusions of citizens, 4 public Agencies for the management of public housing stock, other public agencies on transport and services
for the inclusions of citizens. 590 is the amount of the human resources involved in the designing, development, implementation and delivering of services addressed to its institutional
members but also to citizens. Lepida offers 3 data centers located in the Emilia Romagna region, connects via high speed optic fibre productive areas in digital divide and provides
broadband for public administrations. The Lepida networks are the result of the integration of different technologies and have the purpose of connecting, with the best possible
performance, the Public Administrations of the Emilia Romagna Region.
Lepida holds an exclusive know-how in the access to electronic health services in the metropolitan area, in the design and development of IT systems between health facilities and the
management of databases, it is also one of the leading company in Italy for the realization of the citizen’s Electronic Health Record. The area where the company is located,
represents, together with the satellite industries, one of the leading centers of eHealth in Italy.
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What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project? Please
explain how the organisation brings an essential added value to the project.
LEPIDA has a relevant competence in the provision of digital services and support to the public administrations in the process of digital transition. In the project LEPIDA will contribute
to the activities focused on mapping the existing resources in the field of sustainable mobility with PAs and citizens with the aim to contribute to facilitate the job of the civil servants in
the provision of new pathways and upskilling the competences. Moreover to communicate the results and train the target groups Lepida will offer its LepidaTV, a communication
channel through which the Emilia-Romagna community Network of public bodies tells about the regional territory, its protagonists and its history.
Skills/expertise of key persons involved
Teresa Gallelli (female) holds a Degree in Economics and a Master in Contracts for Public Works from the University of Bologna. She was involved in EU projects that aimed to
integrate ITC tools for new services such as FACILE and NJORD in FP4, SOSS in FP5, OLDES in FP6 and CONFIDENCE in FP7. In 2006, she joined CUP 2000 where she is the
responsible of national and international research activities. She contributed to the Italian local pilot in Ferrara developed under the SPES project (Support to Patients through Eservice Solutions) and funded by the Central Europe Programme. She is project manager within CUP 2000 of two AAL (Ambient Assisted Living) projects, HOPES (2010-2013) and
MOTION (2013-2016). Currently she is collaborating within the Partnership On Active and Healthy Aging, especially in Integrated Care and the Interoperable and Independent Living
Solution Action Groups. She coordinated at the Italian level the successful submission of the H2020 ACTIVAGE project on IoT pilots/Smart living environment for ageing well and she
is currently in the leading staff personnel for the realisation of the large pilot in Emilia Romagna. She is currently project manager of the H2020 COSIE - Co-creation of service
innovation in Europe. Currently she is responsible of the European projects Area in Lepida.
Antonio Iossa (male), Master’s Degree in Philosophy, Master of Arts and PhD focused on communication themes and new technologies. Since 2010 he has been working in Lepida
ScpA, First, in Research & Development Area, having responsibility for technological scouting and also managing projects for the deployment of smart city solutions and open
innovation. He is an innovation manager on issues of digital transformation and communication (digital welfare, smart city, open innovation, technological scouting, R&D projects,
digital health), with particular reference to public services and public administration’s innovation policies. Currently he is engaged in the deployment of Digital Agenda programmes,
introducing digital transformation through innovative models in health & social care area.
Carmela Palazzolo (female). Master’s degree in science communication, she became a webmaster and a publicity graphic designer. She is currently responsible of the Communication
& Marketing area in Lepida and coordinates the editorial staff and events related to Lepida TV. She has experience in learning and education projects. She is able to manage
international communication events and particularly when she worked at the Medianova SRL in the television production sector in 2008, she contributed to the organisation of the
yearly Concert for Life and Peace in the Holy Land broadcasted by the RAI-Radiotelevisione Italiana.
Marcello Zaniboni (Male), received his Master's Degree in Physics at the University of Bologna. He was ERP software engineer in Research and Development division at the Gruppo
formula and Senior software engineer and team leader mainly for payment card fraud prevention and management and electronic food vouchers at TAS Group. Since 2010 he has
been working in Lepida in different areas over the years. Firstly he was Responsible for the online services supporting local authorities in Emilia-Romagna Region in managing the
one-stop-shop for permissions about manufacturing, trading and building activities (over 4000 online procedures per month and 200 municipalities) and responsible for the regional
software platform for online payments to public administrations (over 300 territorial public administrations for over 1.5 million Euros cached every month). He was Head of software
design and development for e-government services. The activities deal with software architecture definition, software development, integration and optimisation, technological
upgrading, feasibility studies, monitoring solutions development. Currently he is the Head of software design in Lepida SCPA: responsible for software analysis, feasibility studies,
design and integration for e-government and digital healthcare services for all the public administrations and the regional health service of the Emilia-Romagna Region.
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Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?
Yes
Please indicate:

EU Programme

Year

Project
Identification
or Contract
Number

H2020

2017

732679

MEDTRONIC IBERICA SA

Interreg Central EU

2019

CE1581

City of Bratislava

H2020

2017

770492

TURUN
AMMATTIKORKEAKOULU
OY

Connecting Europe Facility - Innovation and
Network Executive Agency (INEA)

2018

67/2010

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

Connecting Europe Facility - Innovation and
Network Executive Agency (INEA)

2017

2015-IT-IA0082

Ministero della Salute

Applicant/Beneficiary
Name

Partner Organisations

Organisation ID

EN

E10250392
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Legal name

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo)

Legal name (national language)

EN

Address

Lugar de San Marcos, 1

Country

Spain

Postal Code

15318

City

Abegondo

Website

http://abegondo.gal/

Telephone

+34981647909

Fax

+34981673050
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Profile

Type of Organisation

Local Public body

Is the organisation a public body?

Yes

Is the organisation a non-profit?

Yes

Associated Persons

Please provide information about this organisation's legal representative and contact persons for the project. Legal representative is the person authorised to sign legally
binding documents on behalf of the organisation, while the contact persons are people who will be managing the project.
One of the contact persons must be designated as 'preferred contact'. This person will be contacted by the National Agency if there are questions about the project or the
organisation, and in case the project is selected they will receive access to project management and reporting tools.
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Legal Representative (Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo))

EN

Title

Mr

Gender

Male

First Name

José Antonio

Family Name

Santiso Miramontes

Department

Town hall

Position

Mayor

Email

alcaldia@abegondo.gal

Telephone

+34981647909

Preferred Contact

No

If the address is different from the one of the organisation

No
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Contact Person (Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo))

EN

Title

Mr

Gender

Male

First Name

Carlos

Family Name

Ameixenda Mosquera

Department

Oficina Life+

Position

Ingeniero Agrónomo

Email

carlosameijenda@gmail.com

Telephone

+34608704764

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the organisation

No
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Background and Experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the
group).
Abegondo (area: 83,81 km2, population 2019: 5.406) is located in the northwest of A Coruña (province), 23 km south of the capital. Abegondo City Council is responsible for the
municipality in accordance with the provisions of local administration (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y en la Ley 5/1997, de 22 de junio, de
administración local de Galicia). The town hall has 45 workers.
In environmental matters, the municipality is part of the Reserve of the Biosphere Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo and is one of the 7 entities in Galicia that has a Nature
Learning Centre for environmental dissemination
What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project? Please
explain how the organisation brings an essential added value to the project.
At present, Municiapilty of Abegondo coordinates the project LIFE16ENV/ES/000533 WATER WAY with the aim of promoting the use of cultural itineraries in the European Union
(Camino de Santiago Inglés). The main objective of this project is to develop a strategy in accordance with the 98/83/EC Directive, to recover traditional public fountains as a microsupply solution in areas where centralized water consumption networks have no reach.
In addition, Abegondo has coordinated the project LIFE12 ENV/ES/000557 RURAL SUPPLIES, recently finalised, to develop innovative and practical actions that improve the
capabilities of the local population in provision of non-centralized water supply services and sanitation systems. This project was awarded as one of the 5 best environmental projects
of the Life programme in 2019.
Skills/expertise of key persons involved
Carlos AMEIXENDA, Technical Director of Life+ Office, as project manager, has effectively coordinated the following projects:
• LIFE+07ENV/E/000826 AQUA-PLANN PROJECT “integrated water resources management and their application to local planning of the SCI Abegondo-Cecebre”
• 534898-EFC-1-2012-2-ES-EFC-NTT EFC ECOWAS "raising awareness for eco-friendly behaviours in waste collection practices”
• LIFE12 ENV/ES/000557 RURAL SUPPLIES “sostenibles solutions for very small water supplies”
• LIFE16ENV/ES/000533 WATER WAY “creating a new concept of natural drinking fountains and demonstrating its viability along St James' Way”
María del Mar CARRO, Coordinator of Department of Culture, has been involved in working on EFC On tour for Europe, "Bringing youth step by step to active citizenship and jobcreation"
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Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?
Yes
Please indicate:

EU Programme

Year

Project Identification or
Contract Number

Applicant/Beneficiary
Name

Life Programme

2017

LIFE16ENV/ES/000533
WATER WAY

Ayuntamiento de
Abegondo

Partner Organisations

EN

Organisation ID

E10097912

Legal name

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION

Legal name (national language)

ecocity

National ID (if applicable)

not applicable

Address

Kefallinias 9

Country

Greece

Postal Code

15125
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City

EN

Athens

Website

www.ecocity.gr

Telephone

+302106196757

Fax

+302106196958
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Profile

Type of Organisation

Non-governmental organisation/association

Is the organisation a public body?

No

Is the organisation a non-profit?

Yes

Associated Persons

Please provide information about this organisation's legal representative and contact persons for the project. Legal representative is the person authorised to sign legally
binding documents on behalf of the organisation, while the contact persons are people who will be managing the project.
One of the contact persons must be designated as 'preferred contact'. This person will be contacted by the National Agency if there are questions about the project or the
organisation, and in case the project is selected they will receive access to project management and reporting tools.

EN

59 / 181

Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA204 - Strategic Partnerships for adult education
Form ID: KA204-78B80CD9 Deadline (Brussels Time) 2020-04-23 12:00:00

Legal Representative (ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION)

EN

Gender

Female

First Name

Christiana

Family Name

Pirasmaki

Department

International Affairs

Position

Vice President of the Board

Email

Christiana.pirasmaki@ecocity.gr

Telephone

+306946907310

Preferred Contact

No

If the address is different from the one of the organisation

No
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Contact Person (ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION)

EN

Gender

Female

First Name

Christiana

Family Name

Pirasmaki

Department

International Affairs

Position

Vice president

Email

Christiana.pirasmaki@ecocity.gr

Telephone

+306946907310

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the organisation

No
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Background and Experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the
group).
ECOCITY, the only Greek NGO voluntary organization for the protection of the urban environment, founded in 2004. Managed by a 5-member Board of Directors and coordinated by a
Scientific Committee. All activities are supported by specialized Scientific Working Groups and its members force consist of representatives from the academic, scientific, professional
and business community.
Annual Campaigns, public consultations and dialogues, workshops and discussions on emerging environmental and energy issues. ECOCITY is an active member of the following
Networks: EEB (EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU), T&E (TRANSPORT & ENVIRONMENT), PAN EUROPE, EKO ENERGY, ECOS and ΜΙΟ/ECSDE. Areas of work are the
following : Air Quality - air pollution in large cities, Water resources management – pesticides - underground water management, Urban Planning - Land use and country planning greening cities - waste management - circular economy, Energy & Climate Change - Promoting sustainable energy production and use planning- promotion of RES, Transport Promotion and adoption of sustainable transport systems and patterns in the cities.
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What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project? Please
explain how the organisation brings an essential added value to the project.
ECOCITY, the only Greek NGO that focus on urban environment, has a vast experience on the field of sustainable mobility since 2004. Among the several activities realized in these
years, the most relevant for the project are Cyclurban project (currently implemented by Ecocity) and Ecomobility.
CyclUrban - Cycling as an Element of Urban Climate Mitigation Policy”. The objective of this project is to develop climate mitigation efforts on local level in the partner countries, so a
reduction in GHG emissions at the local level will show. It furthermore addresses the national (regional) policy level of the target countries aiming at initiating a policy change. The
project provides also increasing capacities to planners and decision makers on sustainable mobility and cycling in particular. Within the framework of this project ECOCITY is the main
coordinating partner for the activities in Greece. ECOCITY coordinates the development of the strategic approach for Municipality of Drama, develops the national policy
recommendations and contributes to the seminar for Greece stakeholders.
ECOMOBILITY – Ecological/ Sustainable Transportation. The annual campaign Ecomobility motivates 3rd grade high schools pupils in more than 30 cities in Greece for the latest 17
years. The aim of the campaign is to stimulate young people to approach the mobility and transport problems of the city. Through their experiential activation, the students search of
solutions that are aimed at raising citizens' awareness, changing attitudes and promoting the quality of life in their cities.
The duration of the campaign is annual. Student groups, with their work and suggestions, are called upon to bring solutions to urban traffic conditions in their city, with the overriding
support for the right of free movement and the restriction of access to cities. At the same time they demonstrate the need for green movement, clean air and the proper functioning of
cities.
From October to February, they are organizing surveys in each city where the campaigns are being carried out, spreading the message to all residents.
The Municipalities involved in the campaigns are organizing local activities promoting free movement, while at special events they provide a step for student groups to submit their
proposals to representatives of Local Agencies and Citizens.
The Campaign offers teenagers the opportunity to understand that they should live in conditions of social equality and freedom, protect the environment and work to improve the quality
of life in cities implementing sustainable mobility principles.
The innovation element of the practice is the cooperation between the different stakeholders of the city/regions with the young students in order to analyse the mobility problems and
find the best solutions for enhancing and promoting sustainable urban mobility. The message of sustainability is transferred through the young people not only in their own age group
but also in their wider environment of relatives, teachers, friends etc.
Ecological mobility, environmental friendly mobility, sustainable mobility are the main key words of the activity content
The Organizing, judging and consulting committees consist of transport experts, environmentalists, air pollution scientists,public opinion and communication consultants. National
Technical University Departments’ academicians lead the concept and content of the actions and the educational methods to be followed and implement. More than 40 persons are
directly involved in everyday development of the campaign for a period of 8 months.
The ECOMOBILITY Campaign is based on the collaboration of ECOCITY with leading Scientific Institutes and Organizations. In total, more than 40 private and public authorities
support ECOMOBILITY organization and implementation. The campaign is funded mainly from private sponsors and the cost of its annual execution is estimated to 40.000 €.
Volunteers time offered is counted to 180.000 hrs The participation of the interested high schools is free of cost.
Key Experts involved in the project are:
- Panagiotis Papantoniou, Civil Transportation Engineer, Adjunct Assistant Professor at University of West Attica, Research Associate at National Technical University of Athens and
Post-doctoral researcher at Technical University of Munich
- Christiana Pirasmaki, MBA Corporate Communications and Public Affairs Consultant, Certified Executive Trainer. Visiting lecturer to Post Graduate Programs of University of
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Economics and Business ( Athens). Head of ECOCITY dissemination campaigns.
Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?
Yes
Please indicate:

EU Programme

Year

Project Identification or
Contract Number

Applicant/Beneficiary
Name

ECHO funding

2017

FPA/138/G/ENV/ENTR/2014

ECOS - national
partner

EUKI - European Climate Initiative

2018

17.9045.0-002.17/81218709

BEF DE Baltic
Environmental
Forum Germany

Partner Organisations

EN

Organisation ID

E10208923

Legal name

KARLSTADS UNIVERSITET

Legal name (national language)

KU

National ID (if applicable)

2021003120
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Address

EN

UNIVERSITETSGATAN 2

Country

Sweden

Postal Code

651 88

City

KARLSTAD

Website

http://www.kau.se

Telephone

+460547001000

Fax

+460547001460
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Profile

Type of Organisation

Higher education institution (tertiary level)

Is the organisation a public body?

Yes

Is the organisation a non-profit?

Yes

Accreditation

Accreditation Type

Accreditation Reference

Erasmus Charter for Higher Education

S KARLSTA01

Associated Persons
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Please provide information about this organisation's legal representative and contact persons for the project. Legal representative is the person authorised to sign legally
binding documents on behalf of the organisation, while the contact persons are people who will be managing the project.
One of the contact persons must be designated as 'preferred contact'. This person will be contacted by the National Agency if there are questions about the project or the
organisation, and in case the project is selected they will receive access to project management and reporting tools.
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Legal Representative (KARLSTADS UNIVERSITET)

EN

Title

Professor

Gender

Male

First Name

Patrik

Family Name

Larsson

Department

Faculty of arts and social sciences

Position

Dean

Email

patrik.larsson@kau.se

Telephone

+46547001553

Preferred Contact

No

If the address is different from the one of the organisation

No
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Contact Person (KARLSTADS UNIVERSITET)

EN

Title

Dr.

Gender

Male

First Name

Magnus

Family Name

Lindh

Department

Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies

Position

Lecturer

Email

Magnus.lindh@kau.se

Telephone

+46730283853

Preferred Contact

Yes

If the address is different from the one of the organisation

No
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Background and Experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate number of paid/unpaid staff, learners and members of the
group).
Karlstad University is a Swedish university with a strong focus on cooperative research and education in relation to the civil society. Strong research areas are research on services,
region building, risk and climate challenges and education. For the collaboration with SERN and its member organisations, it might be useful to relate to three research centres,
Service Research Centre (https://www.kau.se/en/ctf), Centre for research on sustainable societal transformation (https://www.kau.se/en/crs) and Centre for Climate and Safety
(https://www.kau.se/en/ccs).
Karlstad University has a notable track record for delivering flexible learning, distance-learning provision and this is a focus of further development as part of its university strategy. It is
regarded as a leader in this field in Sweden, and this is combined with the fact that Karlstad has identified studies of sustainable development and climate change as a pole for ongoing
investment and growth. Karlstad is already an active participant in EU networks and is investing in its environmental studies portfolio.
What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project? Please
explain how the organisation brings an essential added value to the project.
Karlstad University has a long experience in research and education in environmental and climate related issues. Worth mention is the SAMOT research profile launched in 2006 and
engage business and trade and public actors. The objective is to present scientific evidence on customer’s experiences of how they perceive public transport. In a meta-analyses
published in Journal of Public Transport 2015, SAMOT is ranked as number one in Europe within its field.
We have developed several e-learning modules and MOOCs in relation to ongoing research. The appointed project leader from Karlstad University has been involved in developing a
Jean Monnet-funded module, Regional Action and the European Union” that is an interactive module designed from research findings on strategic subnational leadership in a multilevel
governance system. In addition, currently he is working with a MOOC, financed by H2020 project CoSIE, as a learning module aiming to train first-line managers and civil servants in
obstacles and drivers for co-creation in public administration.
Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?
Yes
Please indicate:
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EN

EU Programme

Year

Project
Identification
or Contract
Number

H2020-SC 6

2017

CoSIE 770492

Karlstad University,
Inga Aflaki

H2020- SwafS 14

2019

DiGGiteRRI 873010

Karlstad University,
Eamonn McCallion

Applicant/Beneficiary
Name
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Project Description

Priorities and Topics

Please select the most relevant horizontal or sectoral priority according to the objectives of your project.
HORIZONTAL: Environmental and climate goals
If relevant, please select up to two additional priorities according to the objectives of your project.
HORIZONTAL:Innovative practices in a digital era
ADULT EDUCATION: Extending and developing the competences of educators and other personnel who support adult learners
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Please comment on your choice of priorities.
Priority nr.1:
In December 2019, the European Commission spread out a new growth strategy, namely the European Green deal, that aims at making Europe Environmental neutral within 2050 by
facing all the environmental challenges currently under way through the implementation of innovative solutions. Among the top priorities listed in the document, there is the need to
work on sustainable mobility issues: this perfectly fits the general objective of this project and combines it to the programme priority Environmental and climate goals, since it seeks to
change the mindset of people towards the use of more sustainable means of transportation, in particular bike, contributing to the emissions reduction in urban areas and environmental
protection. Also, the project assigns utmost importance to raising awareness activities about environmental and climate-change issues, since project partners strive to find innovative
strategies and methodologies to enable sustainability-relevant actors, like civil servants from communication and environmental departments, to educate people on the multifaceted
topic of sustainable mobility through informal learning paths. To summarize, the general objective of this project is to promote a sustainable and healthier way in which citizens live and
move within peripherical areas, by changing their mobility habits from the use of private cars, harmful to the environment and humans’health, towards the use of environment friendly
healthier bikes.
Priority nr.2:
We believe that the project meets perfectly the programme field-specific priority Extending and developing the competences of educators, thanks to the fundamental role played by civil
servants in educating citizenship towards a more sustainable lifestyle. Indeed, among the activities foreseen by the project planned for the development of output 2, a training seminar
will be arranged with the specific aim at enabling local civil servants and decision makers in becoming a true factor of change in their local environmental/political context, by making
them Trainers on sustainable mobility for the whole citizenship.
Secondly, once the trainers have been trained over innovative teaching methodologies and tools, they will use the acquired skills and competences to educate citizens towards the use
of bike, outlined in the project as one of the most suitable solution to move at a lower environmental impact than private cars in peripherical areas.
Please select up to three topics addressed by your project.
Environment and climate change
Civic engagement / responsible citizenship
Transport and mobility
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Project Description
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Please explain the context and the objectives of your project as well as the needs and target groups to be addressed.Why should this project be carried out transnationally?
In line with the growing relevance of environmental issues on international and European scale and the well-declared EU commitment to the achievement of Sustainable Development
Goals, in particular the goal 13 on climate action, by 2030, the Consortium feel the urgent need to actively take a stand against climate change, by acting on the questions pertaining
mobility at local level.
This project starts therefore from the need of the Partner Municipalities to raise awareness among adult learners, like workers, families and young adults, about the importance of using
more sustainable means of transportations as part of broader efforts at EU level towards the creation of a more sustainable and healthier society.
What has been noticed is that partner countries share the common disadvantage of having accessible cycling infrastructure and paths, even if they are not fully disposed by local
citizens. Indeed, the majority of locals access these cycling infrastructures only for sport and touristic reasons. This results in a waste of public money and nullification of the local
environmental policies efforts made by the partner administrations towards more sustainable and healthier mobility habits, in order to reduce climate change effects by minimizing the
environmental impact of private cars on the local environmental ecosystems. This clearly explains why, partner countries wish to induce local citizens to use alternative means of
transportation, as bike, whose lower environmental impact is scientifically demonstrated.
Indeed, local authorities observed the fact that only by enabling behavioural and mindset changes of inhabitants towards the use of sustainable means of transport, like bike, in their
ordinary daily activities, they could effectively contribute to the reduction of air pollution and so to achievement of the sustainable development goal on climate action.
OBJECTIVES
In the light of the above context the General Objective of the project is to raise awareness on sustainable mobility on bike among young adults, workers and families, in order to
promote a sustainable and healthier way of living and moving within peripherical areas.
The Specific Objectives of the project are:
1. To develop innovative learning methods through which local civil servants and decision makers could bring about change in the attitude of citizens, in particular workers, young
adults and families in relation to the theme of sustainable mobility.
2. To create informal learning opportunities among young adults, families and private companies ‘employees aimed at increasing knowledge on environmental challenges, in particular
the mobility challenge, and related solutions applicable at local level
3. To promote a behavioural change among adult learners by rising awareness and engaging them in positive actions pertaining sustainable mobility.
TRANSNATIONAL DIMENSION
The project is strongly geared to the development of intellectual outputs that can bring innovation and added value not only to the partners and their local stakeholders interests in
environmental challenges and climate change reduction. The creation of European Outputs will be the result of a transnational process of cooperation among professionals,
stakeholderscivil servants and local policy-makers that share common needs but come from different environmental policy and socio-economic contexts. TRANSIT starts off from this
diversity while affirming the importance of developing a common European raising awareness strategy to climate challenges, especially about the topic of sustainable mobility.
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What results are expected during the project and on its completion?
Objective 1 Results:
• R1 New tools and methods promoting sustainable mobility created
• R2 Civil servants and political representatives dealing with mobility and sustainability trained on new methods
• R3 Best practices exchanged among civil servants and political representatives of partner countries
Objective 2
• R2.1 Increased involvement of adult learners in informal learning paths at local level
• R.2.2More bicycle friendly workplace
• R.2.3A more widespread network of collaboration with other local actors is created
• R.2. 4A better knowledge of the local context in relation to the theme of mobility
Objective 3
• Improved healthy habits and behaviours of workers and families
• Increased attention to sustainable mobility
• Increased interest in biking
TANGIBLE RESULTS:
PROJECT MANAGEMENT:
PM-Result 1: Project Work Plan (PWP)
PM-R2: Project Quality Assurance Plan (QAP)
PM-R3: n.4 Internal Quality monitoring reports (6-month intervals)
PM-R4: Interim reports to the Swedish National Agency
PM-R5: Final Report produced after project completion (36months)
M1/6-R1: Meetings reports
Multiplier events
ME 1 - Dissemination event implemented in Sweden
ME 2 - Dissemination event implemented in Italy
ME 3 - Dissemination event implemented in Spain
ME 4 - Dissemination event implemented in Greece
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In what way is the project innovative and/or complementary to other projects already carried out by the participating organisations?
It is innovative because it doesn’t address directly the citizenship but it is dedicated firstly to local civil servants and decision makers, who need the knowledge and the competences on
climate risks and issues pertaining their environmental contexts: so the project will provide them with tools and knowledge necessary to become a driver for change in citizens’ habits
when it comes to mobility and climate safeguarding. In this way, not only citizens will be positively affected by the project by changing their mobility habits, but also civil servants and
decision makers will be trained through innovative informal pathways. As a consequence, the public policies sectors, namely environment, transport and communication, will be directly
involved in this training process.
Moreover, the project aims at creating a sustainable toolbox transferable in other urban contexts across Europe, where the digital component regains a major role: thanks to the
expertise of Lepida the partnership will be able to produce as output 3 a digital kit of learning and raising awareness tools that could be shared and make it available for other
European municipalities that are interested in environmental issues and want to adopt climate friendly policies, starting from sustainable mobility.
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How did you choose the project partners and what will they bring to the project? Does it involve organisations that have never previously been involved in a Strategic Partnerships
project?
The project partnership has been built based on the expertise and the contribution each partner can provide for the achievement of project objectives.
The consortium building process started in May 2019 during the transnational event that is annually organized within SERN network, namely the General assembly: during the GA
network members had the room for development of new project proposals. The members divided into working groups, have followed the Project Cycle Management methodology to
set up the project structure which has been used to write this project application. During the working group meetings the participants discussed what were the common needs and on
the basis of those, they have defined the project's objectives, expected results and activities (Logical Framework Methodology). So, Ale municipality together with Unione
Pedemontana Parmense, elaborated the project proposal, starting from a common need to change citizens habits, by preventing them from using private cars to a more sustainable
and healthier way of moving within their territories. The rationale of the project is to bring together municipal civil servants working within communication and mobility departments,
particular interested in environmental challenges, with professionals and experts both from University and NGO.
In particular, the consortium is composed of:
- Two municipalities (Ale and Abegondo) and one Union of municipalities (Unione Pedemontana Parmense) already involved in national or European projects within SERN network to
address environmental challenges at local level, have in common the same need to educate the identified target groups, namely workers, families and young adults, towards the use of
more sustainable and healthier means of transportation, like bike. As demonstration, the involved municipalities have been investing public funds for years in cycling infrastructures that
currently are not properly used by locals, since most citizens tend to use private cars for everyday activities in urban and peripherical areas. None of the three abovementioned
partners were involved in Strategic partnership before: notwithstanding, they participated in other EU funded projects within EFC and Life Programme.
- Lepida has been selected for its long experience in digital infrastructures applied to public administrations. Since the first aim of this project is to assure a proper level of knowledge
and adequate learning tools for civil servants to educate citizens towards sustainable mobility, Lepida will play a key role in providing digital features that will be at the very basis of the
intellectual outputs development within TRANSIT project. Also Lepida was not involved previously in Erasmus+ Strategic partnerships: nevertheless Lepida took part in other EU
funded projects within Horizon, INTERREG and Connecting Europe Facility - Innovation and Network Executive Agency (INEA).
- Ecocity has been asked to enrich the partnership due to its vast experience in projects (both EU and National Funded) linked to the theme of raising awareness on climate change
and environmental issues. Indeed, Ecocity boasts an impressive number of experts, researchers well versed in raising awareness campaigns and environmental policies from public
and private higher education institution and regains strong experience in cooperating with municipalities at local and national level. So, they will be fundamental for finding a common
informal learning strategy that will help civil servants in educating local citizens towards sustainable mobility as envisaged during the seminar.
- University of Karlstad was chosen to work in this project due to competences and skills it will offer in terms of development of Intellectual Output 2- e-Learning Modules for civil
servants. As inferred from its experience described in this application form, the University of Karlstad is a specialist in developing MOOC modules for students that will be easily
applied to project needs: additionally, university of Karlstad has financed several research activities (articles, papers, conferences) on mobility and environmental issues, so to bring to
the project a consistent knowledge and broad expertise on the topic addressed.
- Finally, involving SERN in the project represents an added value for the partnership since it has the competences in the elaboration of educational toolbox within E+ projects together
with a solid experience in EU projects management. So, SERN will contribute in terms of ideas and specialized skills to the development of intellectual output 3. Finally, SERN knows
very well the topic addressed by this projects, thanks to previous projects implemented at transnational level, in accordance with the strategic objectives established within the network.
In addition, SERN will disseminate and valorise project results, by guaranteeing the project transferability to different municipal contexts both in Italy and Sweden.
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How will the tasks and responsibilities be distributed among the partners?
All partners will have an active role in the project both transnationally and locally. The project is built in such a balanced distribution of tasks among the partners and countries
represented.ALE municipality will have the main responsibility of the coordination of the project this means ensuring that the project is implemented according to plan and that the
results and the objectives are achieved within the given time frame and the resources allocated to the partnership.
- ALE will liaise with the national agency throughout the project cycle and will be responsible for the administrative and financial management of the project. It will be participating in the
training activity, and it will actively contribute to all Intellectual Outputs and it will be responsible for the dissemination activities in Sweden. It will be responsible for the Swedish
translation of the learning material provided by the Intellectual outputs.
- LEPIDA will be responsible for the production of Intellectual Output 1. It will also supervise the development of video/digital contents within intellectual output 3.
University of Karlstad will oversee the development of Intellectual Output 2, so the elaboration of two e-learning modules dedicate to local civil servants and stakeholders.
- SERN will be responsible for the development of Intellectual Output 3, since it will coordinate the building up of the toolbox. It will organize the multiplier event in Italy, together with
the other Italian partners (Lepida and Unione Pedemontana Parmense) and it will transnationally carry out dissemination activities both at European Level as well as In Italy and
Sweden. Finally, it will coordinate project dissemination activity among the whole partnership and translate the project material into Italian language.
- UPP will have the main responsibility to organize the C1 seminar in cooperation with Ecocity that will offer the know-how and expertise of researchers and professionals who regain a
far experience in raising awareness campaigns and other communication activities on environmental and climate change issues. Ecocity will also host the multiplier event in Greece,
implement project dissemination activities at national level and provide the Greek translation of the project material.
- Finally, Abegondo Municipality will host the Spanish multiplier event and carry out other dissemination and valorisation activities at local and national level. It will also take care of the
Spanish translation of the project material.All partners will have an active role in the project both transnationally and locally. The project is built in such a balanced distribution of tasks
among the partners and countries represented.
If relevant, please identify and explain the involvement of associated partners, not formally participating in the project. Please explain how they will contribute to the implementation of
specific project tasks/activities or support the dissemination and sustainability of the project.
Västra Götalands regionen (VGR) will be an associated partner of this project since, in line with regional mobility objectives, it will strongly support the Municipality of Ale during the
dissemination and valorization activities described in other sections of this application form. Indeed, Västra Götalands regionen (VGR) is responsible for ensuring the public transport
throughout the region and support biking and sustainable traveling in a network for municipalities where Ale is a member. Therefore, the project will take advantage of the multilevel
relations and initiatives that already it has engaged with swedish municipalities accross the whole territory to promote and mainstream the results and objectives achieved by
TRANSIT. The engagement of the Region will also ensure the potential transferability of the project results and products to other interested municipalities.
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Participants
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Please briefly describe how you will select and involve participants in the different activities of your project.
The project will focus on the following target groups which will be selected and involved in the activities according to their relationship with the participating partners.
The target groups have been divided in two main categories on the basis of the timing of their involvement in the project.
First level participants are (initial beneficiaries):
A) CIVIL SERVANTS
They will be at the centre of the project, participants in this target group will be managers, administrative and technicians working in the municipal units dedicated to communication,
mobility and transport but also environmental and education departments. The selection of the civil servants will occur internally depending on their function in relation to sustainable
mobility in the municipality, with the aim to cover all the positions in the abovementioned units to ensure maximum impact and consistency of the project results at municipal level.
Therefore, they will be the addressee of almost all the project activities, like the seminar C1 and the final toolbox that they will use, by acting as trainers, to educate citizens on
sustainable mobility.
B) POLITICAL REPRESENTATIVES:
This group plays a key role in strategic planning and decision-making about mobility issues, raising awareness and communication strategies on environmental issues. All participating
municipalities have already involved the political representatives in the planning process of this project. Indeed, the decision makers have given the mandate to participate because of
the political priority represented by the project. Politicians involved are city councillors of the local municipal board who are responsible for mobility and environmental as well as
communication policy. They will be involved particularly at the end of the project when they will participate in the multiplier event, by providing a feedback on how the project outcomes
reflect the local political agenda and reasoning on how assuring the sustainability of the project results at local level. During the implementation phase they will be constantly updated
by civil servants participating in transnational training, who will share competences gained and the practices observed.
STAKEHOLDERS
The stakeholders represented here by local biking and environmentalist associations and regional authorities that locally deal with environmental challenges and promotion of
sustainable means of transportations, even though indirect beneficiaries of the project results, they will be involved in the project at two specific times: during the collection of data on
sustainable mobility issues at local level necessary to build up the background analysis (Intellectual Output one); also they will be the target of the second e-learning module envisaged
by the intellectual output 2. Finally, business actors will be involved in relation to the mobility habits of their workers: not only they will help the partnership in collecting data regarding
the mobility habits and related issues of the workers, but the will also participate in the Multiplier event and some of them will have the possibility and opportunity to test the outputs.
The stakeholders will be selected by project partners: indeed, at the beginning of the project activities the partners will create a list of stakeholders which might contribute to the
achievement of the project objectives as well as transfer the practices at local level. During the presentation, the stakeholders will be thoroughly informed through the dissemination
activities and multiplier events.
Second level participants are (final beneficiaries):
C) WORKERS
The workers from local enterprises surrounding the municipalities involved in the project will benefit from the projects since they will adopt alternative mobility solutions to reach their
workplace. They will be the test subject for the experimental phase that the project envisages and will be the target audience of the dissemination and raising awareness activities on
sustainable mobility. They could act also as triggers by promoting similar bike friendly initiatives within their workplace.
D) FAMILIES and YOUNG ADULTS
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The families and young adults who live the areas targeted by this project and abuse of the car to move within the territory for family and studying reasons. They are families who take
children to school by car and young adults that use to reach university by car. They will be the core target group to address during the implementation of the several steps who will
bring the development of Intellectual output 1 and 3. Indeed, the families will be involved during the measuring of the learning needs forecasted in the intellectual output one
(Background analysis); they will be also considered during the experimental phase where the project partner will test the informal learning strategies to help people in changing their
mobility habits and will be the target of the dissemination activities of the project results

Participants with fewer opportunities: does your project involve participants facing
situations that make their participation more difficult?
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Preparation
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Please describe what will be done in preparation by your organisation/group and by your partners/group before the actual project activities take place, e.g. administrative
arrangements, communication about the activities, selection of the persons, coaches, involvement of stakeholders, etc.
The project preparations will take place at partner level and transnationally.
The leading organization team from Ale Municipality will initiate Skype interactions as well as e-mail communications with the Working Teams appointed within each Participating
Organization, in order to discuss issues relative to the project development. During the preparatory discussions, ideas will be shared on the definition of the management tools allowing
to accomplish in the most effective way the major goals of the project. On the administrative side a partnership agreement regulating intra-partnership relations and responsibilities will
be drafted and signed by all partners.
As mentioned above an important role will be played by the stakeholders throughout the project cycle. As a result of this, in the period between project formulation/submission and
beginning of project activities each partner will be engaged in the definition and development of local network interest in the issues addressed by the project, to be established both
within the organization and in local context.
Municipalities/University and Ecocity:
A local/national dissemination network, involving other local and regional authorities, organizationa and associations promoting the use of bike, bike-interested groups of private
citizens will be established and in this phase it will be aimed at presenting the project objectives, expected result, and activities and identifying what spaces for engagement in the
process are there for such organizations in terms of dissemination of the intellectual outputs.
As for SERN all 55 the member organizations will be informed about the project and about its objectives and involved in the dissemination activities.
Finally, during the preparation phase, from the time of the approval to the beginning of the activities, the draft version of the following documents will be created:
QUALITY MANAGEMENT PLAN
It will contain the methodology and tools to assess to what extent the project is reaching its objectives. In this phase, Unione Pedemontana Parmense will be responsible for drafting
the quality management plan, this include also defining the evaluation tools that will be used such as indicators, evaluation questionnaires etc.
DISSEMINATION PLAN
All the activities foreseen in the dissemination strategy will be listed in a document that will be delivered to all partners by SERN. In the preparation phase every partner will start to
think at the local network of stakeholders, meaning which organization contact, and make a list of them with details and contact. This will be a key step for ensuring the right
implementation, dissemination of the project.
RISK MANAGEMENT STRATEGY
As mentioned below, TRANSIT has defined a set of risks that can affect this projects. The risk management strategy will be further developed in the preparation phase by ale
Municipality, in order to intervene as soon as possible to tackle some unexpected problems.
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Management

Funds for Project Management and Implementation

Funds for 'Project Management and Implementation' are provided to all Strategic Partnerships based on the number of participating organisations and duration of the
project. The purpose of these funds is to cover diverse expenses that any project may incur, such as planning, communication between partners, small scale project
materials, virtual cooperation, local project activities, promotion, dissemination and other similar activities not covered by other types of funding. A partnership may receive a
maximum of 2750 EUR of 'Project Management and Implementation cost' per month
Organisation Role

Number of Organisations

Grant

Applicant Organisation

500,00 EUR

1

18.000,00 EUR

Partner Organisation

250,00 EUR

6

54.000,00 EUR

7

72.000,00 EUR

Total

EN
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Please provide detailed information about the project activities that you will carry out with the support of the grant requested under the item 'Project Management and Implementation'
Thanks to the grant dedicated to the management and implementation of the TRANSIT project, the partnership will ensure the following activities:
Step 1 – Preparation:
Each project partner will implement a set of activities aimed at making sure that the project is well understood and assimilated, at least in terms of its main contents among the key
components of the local community interested in the environmental field and mobility issues.
Step 2 – Setting up of the Coordination Group
The Coordination group will be responsible for the effectively implementation of the project Work Plan accordingly to what has been scheduled.
Step 3 – Selection and Appointment of Project Working Teams
Each partner organization will set up a work team, by selecting among its own members; working teams will monitor and supervise the activities carried out within the partner
organization, in preparation to the transnational project meetings, the training seminar and local multiplier events. Also the dissemination activities will be reviewed by the Project
Working Teams.
Step 4 – Administrative Procedures
Each partner organization will appoint one individual within the organization, who will deal with the managing of administrative procedures, linked directly to the EU funding received
through TRANSIT project. The selected individual will also guarantee that all the financial regulations established in the Erasmus+Programme are observed.
Step 5 – Monitoring and Evaluation
Monitoring activities are foreseen in order to ensure that the project is implemented as planned, aiming at providing all partners with early detailed information on the progress or delay
of the ongoing assessed activities. Thanks to Evaluation activities, all project’s results and outputs will be assessed.
Step 6 - Dissemination and valorization activities
The responsible partner will oversee the development of the dissemination and valorization plan and related dissemination tools, like project website, Facebook page, flyer and other
dissemination material. Therefore, the grant section dedicated to project management will be used to set up a dissemination plan and the tools for its implementation, except for the
website that will be financed under exceptional costs. The lead partner will have the main task to set up the website and the social media project’s page.
Local dissemination Activities: once the target groups and external stakeholders have been identified in each partner country, the abovementioned groups will be regularly informed
about the project implementation and results.
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Transnational Project Meetings
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Transnational project meetings: how often do you plan to meet, who will participate in those meetings, where will they take place and what will be the goal?
TRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS
The project partners plan to have 6 transnational project meetings, approximately one every 6 months. There will be two participants per organization at each meeting: the project
contact person, identified in the application form, and one civil servant with a specific expertise in communication or environmental issues.
1° Transnational Meeting (Sweden) (M1) - Kick Off Meeting
The first meeting will be dedicated to the planning and initial coordination of all project activities.
In the morning the lead partner will summarize the main features of the project in a power point presentation. Subsequently, each project partner will describe in turn its own
organization in relation to the topic addressed by the project. Then, all partners will focus on the project management tasks: indeed, the lead partner will show the workplan for the next
months and together with all partners, roles and responsibilities will be defined and assigned to each project partner in accordance to the application form.
The afternoon will be dedicated to the discussion over the work plan and the definition and approval of the following plans:
- Dissemination Plan: the responsible partner will explain the main features and tools for documenting and reporting project dissemination activities.
- Monitoring and Evaluation plan: up to 3 responsible partners will be selected among the partnership to carry out monitoring tasks; evaluation quality indicators and procedures will be
shared among the bystanders.
- Risk management plan.
Finally, administrative tasks will be defined and shared across the partnership, together with the Erasmus+ programme financial rules. Also, after suggestion of the other project
partners, lead partner will set up a date for the transnational training seminar.
2° Transnational Meeting (Italy) (M2)
The second meeting will focus on partners ‘coordination on Intellectual Output 1 development. It will be held in Italy and dedicated to the following tasks:
- Implementation of IO1: the general framework of the survey will be defined, and the partners will decide upon the handout of the survey and data collection tools to be used to gather
the results.
- make a plan of the activities that will be carried out during the joint training seminars (C1);
- assessment of the achievements of the expected results and specific objectives in relation to the workplan.
3° Transnational Meeting (Spain)(M3)
During this meeting partners will:
- share the results emerged from the data analysis of the survey.
- set up a template to collect the good practices on how partner organization raise awareness on sustainable mobility topic.
- start planning the pilot experience foreseen under the IO2;
- share and evaluate the activities of dissemination carried out at local level (Dissemination)
- check and collect information for the mid-term report of the project (Monitoring and Evaluation).
4° Transnational Meeting (Sweden) (M4)
In this meeting project partners will gather in Karlstadt and will accomplish the following tasks:
- to evaluate the results emerged from the pilot projects, developed and tested at local level.
- to assess the implementation of IO2.
- To define the informal learning strategy
- to monitor the project implementation and the achievement of the expected results and specific objectives.
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- To plan the implementation of Intellectual Output 3.
5° Transnational Meeting (Greece) (M5)
All project partners will gather in and will carry out the following activities:
- The assessment of the implementation of IO3
- The monitoring of the project implementation in relation to the expected results and specific objectives
- The outline of the follow-up plans and the possible mainstreaming of the project results in the region and across the network SERN
- The collection of information and data required for the final reporting
- The development of a draft version of the Toolbox (IO3)
- The setting up of the logistical aspects linked to multiplier events
6° Transnational Meeting (SERN) (M6) – Final Meeting
Finally, project partners will deal with:
- the finalization of Intellectual Output 3 (Toolbox)
- the assessment of the impact of multiplier events
- the final evaluation of the project implementation in relation to the expected results and specific objectives
- the final version of the follow-up plans and possible mainstreaming in partner countries and across the network SERN
- the collection of information for the final reporting of project
Each meeting will be producing a coordination and monitoring report made by the project coordinator. The report will include:
A) progress information of the activities outlined above in the methodology
B) information about the monitoring and evaluation data collected
C) a summary of the discussion a summary of the discussion among the partners;
D) main decision taken by partneship

Transnational Project Meetings Summary

Please specify the funds requested to organise the planned Transnational Project Meetings.
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ID

Leading Organisation

Meeting Title

Country
of Venue

Starting
Period

No. of
Participants

1

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

First TPM - ALE Kick off Meeting

Sweden

10-2020

12

6.490,00
EUR

2

Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)

Second TPM-UPP

Italy

03-2021

12

4.025,00
EUR

3

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

Third TPM - Spain

Spain

09-2021

12

6.675,00
EUR

4

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

Fourth TPM Karlstad

Sweden

03-2022

12

7.065,00
EUR

5

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912,
GR)

FifthTPM - Greece

Greece

09-2022

12

6.675,00
EUR

6

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379,
IT)

Sixth TPM SERN - Final meeting

Italy

06-2023

12

4.025,00
EUR

72

34.955,00
EUR

Total

Grant

Transnational Project Meetings Details 1

Meeting Title
First TPM - ALE Kick off Meeting
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Leading Organisation
ALE KOMMUN (E10038570, SE)
Starting Period
10-2020
Country of Venue
Sweden

Transnational Project Meetings Groups

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
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Id

Sending Organisation

Country of the
Sending Organisation

1

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden

2

0 - 99 km

2

Unione Pedemontana Parmense
(E10217837, IT)

Italy

2

3

SWEDEN EMILIA ROMAGNA
NETWORK (E10099379, IT)

Italy

4

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

5

No. of Participants

Distance Band

Grant per
Participant

Grant

0,00 EUR

0,00 EUR

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

Italy

1

100 - 1999 km

575,00 EUR

575,00 EUR

Ayuntamiento de Abegondo
(Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

Spain

2

>= 2000 km

760,00 EUR

1.520,00 EUR

6

ECOCITY NON PROFIT
ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

2

>= 2000 km

760,00 EUR

1.520,00 EUR

7

KARLSTADS UNIVERSITET
(E10208923, SE)

Sweden

1

100 - 1999 km

575,00 EUR

575,00 EUR

Total

6.490,00 EUR

Transnational Project Meetings Details 2

Meeting Title
Second TPM-UPP
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Leading Organisation
Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)
Starting Period
03-2021
Country of Venue
Italy

Transnational Project Meetings Groups

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
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Id

Sending Organisation

Country of the
Sending Organisation

1

Unione Pedemontana Parmense
(E10217837, IT)

Italy

2

0 - 99 km

0,00 EUR

0,00 EUR

2

SWEDEN EMILIA ROMAGNA
NETWORK (E10099379, IT)

Italy

2

0 - 99 km

0,00 EUR

0,00 EUR

3

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

4

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Italy

1

0 - 99 km

0,00 EUR

0,00 EUR

5

Ayuntamiento de Abegondo
(Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

Spain

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

6

ECOCITY NON PROFIT
ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

7

KARLSTADS UNIVERSITET
(E10208923, SE)

Sweden

1

100 - 1999 km

575,00 EUR

575,00 EUR

Total

No. of Participants

Distance Band

Grant per
Participant

Grant

4.025,00 EUR

Transnational Project Meetings Details 3

Meeting Title
Third TPM - Spain
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Leading Organisation
Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)
Starting Period
09-2021
Country of Venue
Spain

Transnational Project Meetings Groups

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
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Id

Sending Organisation

Country of the
Sending Organisation

1

Ayuntamiento de Abegondo
(Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

Spain

2

0 - 99 km

2

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden

2

3

Unione Pedemontana Parmense
(E10217837, IT)

Italy

4

SWEDEN EMILIA ROMAGNA
NETWORK (E10099379, IT)

5

No. of Participants

Distance Band

Grant per
Participant

Grant

0,00 EUR

0,00 EUR

>= 2000 km

760,00 EUR

1.520,00 EUR

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

Italy

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Italy

1

100 - 1999 km

575,00 EUR

575,00 EUR

6

ECOCITY NON PROFIT
ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

2

>= 2000 km

760,00 EUR

1.520,00 EUR

7

KARLSTADS UNIVERSITET
(E10208923, SE)

Sweden

1

>= 2000 km

760,00 EUR

760,00 EUR

Total

6.675,00 EUR

Transnational Project Meetings Details 4

Meeting Title
Fourth TPM Karlstad
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Leading Organisation
KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)
Starting Period
03-2022
Country of Venue
Sweden

Transnational Project Meetings Groups

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
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Id

Sending Organisation

Country of the
Sending Organisation

1

KARLSTADS UNIVERSITET
(E10208923, SE)

Sweden

1

0 - 99 km

2

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden

2

3

SWEDEN EMILIA ROMAGNA
NETWORK (E10099379, IT)

Italy

4

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

5

No. of Participants

Distance Band

Grant per
Participant

Grant

0,00 EUR

0,00 EUR

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

Italy

1

100 - 1999 km

575,00 EUR

575,00 EUR

Unione Pedemontana Parmense
(E10217837, IT)

Italy

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

6

ECOCITY NON PROFIT
ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

2

>= 2000 km

760,00 EUR

1.520,00 EUR

7

Ayuntamiento de Abegondo
(Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

Spain

2

>= 2000 km

760,00 EUR

1.520,00 EUR

Total

7.065,00 EUR

Transnational Project Meetings Details 5

Meeting Title
FifthTPM - Greece
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Leading Organisation
ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)
Starting Period
09-2022
Country of Venue
Greece

Transnational Project Meetings Groups

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
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Id

Sending Organisation

Country of the
Sending Organisation

1

ECOCITY NON PROFIT
ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

2

0 - 99 km

2

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden

2

3

SWEDEN EMILIA ROMAGNA
NETWORK (E10099379, IT)

Italy

4

Unione Pedemontana Parmense
(E10217837, IT)

5

No. of Participants

Distance Band

Grant per
Participant

Grant

0,00 EUR

0,00 EUR

>= 2000 km

760,00 EUR

1.520,00 EUR

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

Italy

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Italy

1

100 - 1999 km

575,00 EUR

575,00 EUR

6

KARLSTADS UNIVERSITET
(E10208923, SE)

Sweden

1

>= 2000 km

760,00 EUR

760,00 EUR

7

Ayuntamiento de Abegondo
(Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

Spain

2

>= 2000 km

760,00 EUR

1.520,00 EUR

Total

6.675,00 EUR

Transnational Project Meetings Details 6

Meeting Title
Sixth TPM SERN - Final meeting
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Leading Organisation
SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)
Starting Period
06-2023
Country of Venue
Italy

Transnational Project Meetings Groups

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
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Id

Sending Organisation

Country of the
Sending Organisation

1

SWEDEN EMILIA ROMAGNA
NETWORK (E10099379, IT)

Italy

2

0 - 99 km

2

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden

2

100 - 1999 km

3

Unione Pedemontana Parmense
(E10217837, IT)

Italy

2

4

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Italy

5

Ayuntamiento de Abegondo
(Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

6

7
Total

EN

No. of Participants

Distance Band

Grant per
Participant

Grant

0,00 EUR

0,00 EUR

575,00 EUR

1.150,00 EUR

0 - 99 km

0,00 EUR

0,00 EUR

1

0 - 99 km

0,00 EUR

0,00 EUR

Spain

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR

KARLSTADS UNIVERSITET
(E10208923, SE)

Sweden

1

100 - 1999 km

575,00 EUR

575,00 EUR

ECOCITY NON PROFIT
ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

2

100 - 1999 km

575,00 EUR

1.150,00 EUR
4.025,00 EUR
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Project Management

How will you ensure proper budget control and time management in your project?
Budget control will be ensured through regular reporting from partners to the project coordinator. As a general rule the project costs shall not exceed the planned budget. The EU grant
will be distributed progressively on the basis of the actual implementation of project activities according to the agreed by the management plan. will ensure that activities are carried out
according to plan and that financial resources are connected to the work done by the partners.
Budget control is also strongly linked to clearly set out financial and administrative procedures. The partnership will establish rules setting out how the reports will have to be produced,
when and what supporting documents will have to be provided throughout the project implementation phase.
It should also be pointed out that as a result of the substantial simplification of the system for the calculation of the grant and the introduction of set contributions towards coordination
and implementation costs and unit costs pertaining travel, the budget control will be focusing mainly on those costs (exceptional costs) where the budget has been built on estimates
provided by the partners. The grant (pre-financing) will be distributed to the partners in 3 instalments. Each partner will receive a start-up payment which will be followed indicatively
other payments after 10-12 months on the basis of costs reported by the partners and approved by the coordinator. The process of reporting will be carried out through a dedicated
online tools.
As far as time management is concerned the coordination team will develop a plan that will include time management aspects. In particular, starting from the expected results and the
activities scheduled to achieve the results, priorities will be set and deadlines will be assigned to each activity. Each partner will be assigned a set of tasks in relation to the project
activities (meetings, intellectual outputs, multiplier events and general project management) . Coordination meetings will be aimed at discussing in depth issues that emerged during
the project implementation, particularly the content of intellectual outputs, and at monitoring the overall achievement of project objectives. Online meeting will be used to verify the
implementation of the to-do list (tasks) that each partner is expected to perform locally.
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How will the progress, quality and achievement of project activities be monitored? Please describe the qualitative and quantitative indicators you will use. Please give information about
the involved staff, as well as the timing and frequency of the monitoring activities.
Monitoring and evaluation activities will be transversally coordinated by Ale Municipality to ensure the quality and integrity of the project’s processes, activities and results (including
quality assurance of meetings, reports and products). The partnership will manage the project in an open and transparent way, understanding that this is an investment of public
money where value for money has to be measured.
MONITORING:
Monitoring activities are foreseen in order to ensure that the project is implemented as planned, aiming at providing all partners with early detailed information on the progress or delay
of the ongoing assessed activities and at determining if the outputs, deliveries and schedules planned have been reached so that action can be taken to correct the deficiencies as
quickly as possible. A number of quality criteria (quantitative and qualitative) criteria related to each activity (Transnational project meetings, training seminars and multiplier events,
testing at local level) will be agreed among consortium members to allow for an effective project monitoring in line with the Project Work Plan (PWP).
Specific tasks:
• Design of a Quality Plan (QP) to assure the quality of project meetings, reports and products through detailed quality management on behalf of Ale . The QP will contain quality
standards to be adhered to by all partners;
• Drafting and sharing Internal Quality monitoring reports based on the standards set in the QP (every 8 months);
• Development of an Interim Technical Report as required by the Erasmus+ Programme (Ale with the contribution of all partners and on the basis of the quality monitoring reports)

EVALUATION:
Aim of evaluation is to examine the relevance, effectiveness, efficiency and impact of TRANSIT activities. The evaluation of the project will help isolate errors, promote successful
mechanisms of adjustments. The conformity of outputs and results with the indicators of achievement mentioned below will enable the partnrship to evaluate the overall quality of the
project results.
Specific elements and some of the indicators that will be employed are:
DISSEMINATION activities: n. of emails sent to contact lists, n. of other websites publicizing the project, number of visits to the website n. of press reviews and media coverage,
feedbacks received from stakeholders, number of participants in the Multiplier events,
TRAINING ACTIVITIES: n. of participants in the meetings, number of presentations, number of practices presented, number of fields other than pre-school education represented in
terms of expertise
TRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS: number of partner organizations attending the meetings, number of tasks accomplished against the number of tasks planned as from the
agenda of the meeting;
To ensure that the project outcomes/outputs reflect integrity and quality of the partnership, processes and procedures will be applied to ensure their suitability for publication (OER).
This includes accurate translation, proof reading, and publication templates for distribution. Full project evaluation will be publicly available as per EU regulations, and all evaluation will
carry EU Erasmus+ logo alongside that of partners.
Development of the Final Evaluation Report, according to the provisions of the Erasmus+ Programme ( Ale with the contribution of all partners).
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How will you evaluate to which extent the project reached its results and objectives? What indicators will you use to measure the quality of the project's results?
The achievements of the project will be assessed mainly during the implementation phase as well as in the early follow up phase (between the end of the work programme activities
and the final reporting). The activities put in place to assess the achievement of the specific objectives and the expected results are strictly linked to the monitoring and quality activities
described in the Quality and Evaluation plan. In the context of this project success is defined as follows: the achievement of the expected results will be considered successful only
once the specific objectives are considered reached. The result indicators will be quantitative and qualitative, strictly linked to work programme of the project.
Specific Objective 1. To develop innovative learning methods through which local civil servants and decision makers could bring about change in the attitude of citizens, in particular
workers, young adults and families in relation to the theme of sustainable mobility.
• Result 1.1 New tools and methods promoting mobility sustainability created
- Number of tools created
- Number of teaching methods created
• R2 Civil servants and decision makers dealing with mobility and sustainability trained on new methods
- Number of civil servants and decision makers trained
- Number of training strategies identified
• R3 Best practices exchanged among civil servants and political representatives of partner countries
- Number of practices identified by the project (Source of Verification: Partners’presentation)
- Number of practices tested (Source of Verification: Partner’s Observation Form)
- The number of practices mainstreamed across the partnership after the testing phase (Source of Verification: Partners)
Sp. Objective 2. To create informal learning opportunities among young adults, families and private companies ‘employees aimed at increasing knowledge on environmental
challenges, in particular the mobility challenge, and related solutions applicable at local level
• R2.1 Increased involvement of adult learners in informal learning paths at local level
- Number of adult learners involved in informal learning paths (Source of Verification: Attendance Certificate to the Seminar)
- Number of private companies’ representatives involved in informal learning paths
- Notions on sustainable mobility acquired by adult learners (Source of Verification: questionnaire)
• R.2.2More bicycle friendly workplace
- Number of private companies where to test the pilot projects
- Number of private companies interested into project results (Source of Verification: questionnaire)
- Number of practices resulting from the project related to workplaces adopted
• R.2.3A more widespread network of collaboration with other local actors is created
- Number of local stakeholders attending multiplier events (Source of verification: Signature list)
- Number of local associations on bike attending multiplier events
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• R.2. 4A better knowledge of the local context in relation to the theme of mobility
Sp. Objective 3 To promote a behavioural change among adult learners by rising awareness and engaging them in positive actions pertaining sustainable mobility.
• R.3.1 Improved healthy habits and behaviours of workers and families
• R.3.2 Increased attention to sustainable mobility
- Number of events on sustainable mobility realized, other that multiplier events
• R.3.3 Increased interest in biking
- Level of interest in biking of local citizens (Source of verification: public survey)
What are your plans for handling risks which could happen during the project (e.g. delays, budget, conflicts, etc.)?
Based on partnership's previous experience in the context of EU-funded projects, in case of emerging problems, a risk management strategy will be developed by the coordination
team in the time frame between the grant assignment and the kick-off of the project activities. The purpose of the risk management strategy will be to minimize and monitor the
probability and/or impact of risk factors in the project, particularly during the implementation phase, without putting at risk the good results of the project. The approach adopted in the
risk management strategy will be inclusive and create a climate of confidence and openness that will facilitate the handling of project’s risks by stimulating cooperation and mutual
support among partners.
The kind of risks that could interfere in the project successful implementation are connected to the following aspects:
1) changes in local contexts: a number of elements could modify the local context with the risk to have an impact on the partners ‘common background, which stands at the basis of the
project, such as initiative taken by local environmental authorities, new priorities set out at European Union level, climate disasters or events that could affect the needs of one or more
partner organization, by detracting their attention from the project objectives.
2) risks connected to the project activities: features that could have impact on the quality of the activities performed (fewer decision makers than originally planned willing to identify
good practices, fewer or zero private enterprises willing to participate in the pilot projects).
3) risks connected to project management: in order to limit the impact of these risks, such as diverging perspectives on the content of project activities and outcomes, the whole
partnership has been made fully aware of the objectives of the project and its expected results during the identification phase.
Therefore, the risks management plan envisages 4 steps for the containment of the risks may occur during project implementation:
1. Identification: creation of opportunities dedicated to project partners to signal problems that may arise during the project implementation; in this respect, the risks management plan
will establish the time and modalities (like transnational seminars, skype calls…) through which each project partner will be able to manifest its own doubts. The lead partner will
oversee the collecting of the instances and process them in the next steps.
2. Assessment: a careful evaluation of the impact of the signalled risk in terms of time, budget, human resources and project activities, with the aim to provide a clear image of the
problem’s consequences and be prepared to activate proper solutions.
3. Intervention: after the assessment of the problem’s impact, the lead partner will bring different solutions to put in place to the attention of all partners, in order to elaborate an
adequate solution as much as participative as possible. Discuss together will avoid misunderstandings and situations of isolation/exclusion within the partnership.
4. Follow-up: follow-up is necessary to make sure that the risk is overcome and all the parties are satisfied with the result.
The last strength of the risks management plan is time: indeed, timing events with a distance of approximately six months each, will facilitate prompt action of the partnership towards
the containment and resolution of the risk.
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Implementation

Please explain how will the project activities lead to the achievement of the project objectives and delivery of the planned results.
In order to achieve the project objectives and deliver TRANSIT project results, the implementation process foresees five groups of activities defined in the attached GANNT as follows:
project management activities (A1, A2, A3), the transnational project meetings (M1-M6), Learning Teaching and training Activities (C1), intellectual outputs development (IO1,IO2,IO3)
and Multiplier Events (E1-E4).
The management activities, namely Coordination (a1), Dissemination (a2), Monitoring and Evaluation (A3) will start at the beginning of the implementation phase and will last until the
project conclusion.
The project methodology will be based on the steps mentioned below. The implementation of the Work Plan and the achievement of the project objectives will be based on a sequence
of actions strictly interconnected. Having shared the project methodology from the outset all partners have a clear understanding of their role and task to accomplish through all the
different project phases:
PHASE 1: Identification of Learning Needs and Country Profile (Oct 2020-Dic 2021)
Firstly, the partnership will define a partner profile by collecting data and information on sustainable mobility at local level according to the following steps:
• All partners will undergo a state of art analysis on past initiatives and their related impact;
• All partners will also develop a survey to understand citizens mobility habits and lacks around sustainable mobility.
• Subsequently they will identify the good practices on promoting sustainable mobility for changing the habits of locals, already implemented by each partner organization, as well
identification of learning needs.
PHASE 2: Informal Learning Strategy, Pilot Projects and e-modules (Dic 2021- Sept 2022)
On the bases of the good practices identified, in the second phase, in particular during the seminar (C1) all the key elements of the informal learning strategy to educate citizens
towards sustainable mobility will be selected. Also, an observation tool will be developed to monitor the following testing phase. Therefore, the shared informal learning strategy will be
set up and tested in pilot projects organized locally by partner organizations, together with stakeholders.
Finally, the pilot projects will be evaluated and the most effective practices regarding informal learning pathways and tools to promote sustainable mobility will be selected and inserted
in the e-modules addressing civil servants and stakeholders.
PHASE 3: Sustainable Toolbox (Sept 2022- June 2023)
In the last phase, the toolbox will be created to guide civil servants, decision makers and stakeholders to when educating citizens on sustainable mobility. It will be divided in two main
section:
The first section will be used to collect and systematize all the previously developed elements, namely the analysis, the strategy, the e-modules and the observation tools.
The second section will be a kit of innovative communication and raising awareness features and tools to start raising awareness campaigns, both in digital and non-digital format.

EN

107 / 181

Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA204 - Strategic Partnerships for adult education
Form ID: KA204-78B80CD9 Deadline (Brussels Time) 2020-04-23 12:00:00

How will you communicate and cooperate with your partners?
The clear and consistent flow of information and communication among partners is an essential part for the success of our project. It is extremely important to provide all partners with
the same level of information to make sure that they understand how objectives are being interpreted and how activities are being implemented. The communication process and the
dynamics underlying the cooperation among the partners has evolved and will evolve throughout the project cycle due to the specificities of each project phase.
During the identification and formulation phases, the communication between the project coordinator and the partners has been based on email exchanges, virtual and nonvirtual
meetings with project partners. The problem analysis has been jointly carried out and all partners have provided inputs in relation to the causes and sub causes of the problem in their
local context.
All the results of these reflections have been shared among all partners and feedback has been provided for all the proposed activities and outputs. Since one of the expected results
of the project will be to improve interaction between local public authorities and associations interested in the addressed topic, also the transnational process of cooperation we already
started building through this project proposal, reflects and contributes to this expected result. Finally, each partner has been asked to contribute to the formulation phase with inputs on
specific parts of the application.
During the implementation phase the communication and cooperation strategies will become more articulated as the intensity and the size of the flow of information circulating among
the partners will increase substantially. At the beginning of the implementation the partners will adopt a coordination and monitoring strategy providing a framework for the division of
tasks/responsibilities across the partnership and establishing rules of communication in order to make information easily accessible and available to all partners throughout project
implementation. The size of the partnerships requires that rules (including communication) and roles are well defined and established from the outset. The partners will produce an
interim and a final report.

Have you used or do you plan to use eTwinning, School Education Gateway, EPALE or the Erasmus+ Project Results Platform for preparation, implementation or follow-up of your
project? If yes, please describe how.
The project will make use of the Erasmus+ project result platform to upload and disseminate the results, including the tool box , the best practices templates and the training
methodology materials developed as a result of the output 2 and 3. All this project outputs will be at disposal of all municipalities and any other organisation in Europe willing to raise
awareness on climate challenges and sustainable mobility with the aim of changing mobility habits of local citizens.
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Intellectual Outputs

Do you plan to include Intellectual Outputs in your project?
Yes
In case you plan to include Intellectual Outputs please describe them here.

Intellectual Outputs Summary

ID

Leading Organisation

Output
Title

Starting
Period

O1

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Background
Analysis

10-2020

64.626,00
EUR

O2

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

E-Learning
Modules

12-2021

63.429,00
EUR

O3

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)

Sustainable
Toolbox

09-2022

58.619,00
EUR

Total

EN

Grant

186.674,00
EUR
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Output Title O1

Output Title

Background Analysis

Output Type

Studies / analysis – Data collection / analysis

Start Date (yyyy-mm-dd)

2020-10-05

End Date (yyyy-mm-dd)

2021-12-07

Output Description (including: needs analysis, target groups, elements of innovation, expected impact and transferability potential)
The first intellectual output consists of a background analysis of the knowledge of partner countries on sustainable mobility and its related issues at local level. This output will also
define the state of art around sustainable mobility addressed by the project, in terms of bike friendly local infrastructures and past initiatives on raising awareness on sustainable
mobility that will be shared among the partnership. It will include the evaluation of the level of awareness of local citizens on sustainable mobility and the use of bikes, in their ordinary
lives.
The need behind the production of IO1 is to understand how much has been done so far by the partner organizations around the issue and what has been the impact and effectiveness
of the past efforts/initiatives on mobility habits of local citizens. In addition, this output will provide a clear-cut definition of the resources available in terms of infrastructures and mobility
solutions already realized or ideated by partners at local level. Finally, also the local citizens ‘opinion will be detected and evaluated by a survey: this inquiry will contribute to define the
strengths and lacks in the local contexts in relation to sustainable mobility. All this work will help to understand what are the learning needs for civil servants to work on, if they want to
change successfully citizens ’mobility habits.
Therefore, this output will constitute the baseline for the development of the following intellectual outputs 2 and 3, since it will define the learning needs and objectives that will be
achieved by civil servants through the learning module envisaged by intellectual output 2.
The activities foreseen to produce this output are:
- Data collection on the status around sustainable mobility at local level, by defining a partner profile on sustainable mobility.
- Development of a survey that will reveal the current mobility habits of citizens and clarifies the discomforts towards the use of sustainable means of transportations like bike,
considering citizens ’perspective.
- Identification of the good practices on promoting sustainable mobility for changing the habits of locals, already implemented by each partner organization.
- Transnational analysis and transferability study of the good practices
Target Groups affected directly by IO1: local citizens (families, workers, young adults) and stakeholders that will be respectively survey’s respondents and providers of information
around sustainable mobility past initiatives.
The innovative aspect of this output will be the use of a digital framework through which will be possible to map and systematize all the information acquired on sustainable mobility
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and integrating them with data resulting from citizen’s survey.
The digital tools and working methodology will flow in the toolbox envisaged by IO3 that will be translated and transferable in all the other European countries who desires to map their
situation around sustainable mobility and define their country profile.
Please describe the division of work, the tasks leading to the production of the intellectual output and the applied methodology
Tasks for producing the IO1:
1. To define a template for the survey (what the questions, the handling and results collection);
2. Preparation and Launching of the survey among citizenship.
3. Collection and data results analysis.
4. Template to collect the good practices.
5. Collection of the Good Practices.
The responsible partner for this output will be Lepida who will oversee the creation of the digital infrastructure that will contain the data and information on sustainable mobility profile of
each partner organization. (they could also develop a digital solution to launch the survey across the citizenship).
The other partners will decide which contents will be included in the survey and the background analysis.

EN

Leading Organisation

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Media

Software
Other

Participating Organisations

ALE KOMMUN (E10038570, SE) SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK
(E10099379, IT) Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT) Ayuntamiento de
Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES) ECOCITY NON PROFIT
ORGANIZATION (E10097912, GR) KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

Languages

English
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Intellectual Output Budget

Please specify the staff resources which you need to produce the Intellectual Output.
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Teachers/Trainers/Researchers

Technicians

Administrative
Support Staff

0,00 EUR

14.552,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

14.552,00
EUR

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

0,00 EUR

12.532,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

12.532,00
EUR

3

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)

0,00 EUR

7.704,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

7.704,00
EUR

4

Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)

0,00 EUR

8.132,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

8.132,00
EUR

5

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

0,00 EUR

5.069,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

5.069,00
EUR

6

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

0,00 EUR

5.069,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

5.069,00
EUR

7

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

0,00 EUR

11.568,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

11.568,00
EUR

0,00 EUR

64.626,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

64.626,00
EUR

Id

Organisation

1

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

2

Total

Managers

Grant

Intellectual Output Budget Details E10144405
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Organisation

Country of the Organisation

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Italy

Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

68

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

214,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

14.552,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

68

14.552,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10038570

EN

Organisation

Country of the Organisation

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden
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Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

52

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

241,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

12.532,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

52

12.532,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10099379

Organisation

Country of the Organisation

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)

Italy

Category of Staff
No. of Working Days

EN

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

36

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

214,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

7.704,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

36

7.704,00 EUR
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Intellectual Output Budget Details E10217837

Organisation

Country of the Organisation

Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)

Italy

Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

38

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

214,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

8.132,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

38

8.132,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10250392

EN

Organisation

Country of the Organisation

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)

Spain
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Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

37

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

137,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

5.069,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

37

5.069,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10097912

Organisation

Country of the Organisation

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

Category of Staff
No. of Working Days

EN

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

37

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

137,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

5.069,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

37

5.069,00 EUR
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Intellectual Output Budget Details E10208923

Organisation

Country of the Organisation

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

Sweden

Category of Staff
No. of Working Days

EN

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

48

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

241,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

11.568,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

48

11.568,00 EUR
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Output Title O2

Output Title

E-Learning Modules

Output Type

Open / online / digital education – Massive Open On-line Course (MOOC)

Start Date (yyyy-mm-dd)

2021-12-07

End Date (yyyy-mm-dd)

2022-09-06

Output Description (including: needs analysis, target groups, elements of innovation, expected impact and transferability potential)
The intellectual output 2 will envisage the production of two E-learning modules starting from the testing of the informal learning strategies identified during the seminar C1.
In practice, the online training modules will be inspired by MOOC models (massive online open course) and will be designed to train both civil servants and local stakeholders about
the strategies for educating local citizens on sustainable mobility, so to make them change their mobility habits.
Therefore, the starting point of the development process of IO2 will be the testing phase: once (in C1 Seminar) the partnership has identified the strategies on promoting sustainable
mobility perfect for testing, they will select the case studies (the contexts where test the practices and target groups) and launch pilot projects. The pilot experiences will be monitored
and their effectiveness in impacting on the mobility habits of selected target groups will be evaluated. Afterwards, the most effective practices will be selected, according to pre-defined
indicators, and will constitute the main learning subject of the e-learning modules, accordingly to the learning by the experience approach.
The aim of this output is to test the best practices that will be the core subject of the training modules that will help civil servants in changing the habits of locals in terms of mobility
towards more sustainable mobility solutions.
The activities expected to produce intellectual output 2 will be:
- Testing of pilot projects
- Observation and analysis of the results
- Selection of the most effective practices emerged from the experimental phase
- Creation of two e-learning modules
Target Groups: civil servants and local stakeholders interested in biking; specific target groups for pilot projects will be defined later by each partner organization, accordingly to the
strategy they will test.
The innovative aspect of the project will be represented by sustainable mobility topic itself applied to civil servants and local stakeholders: indeed, it is the first time that a topic such
sustainable mobility by bike become a training subject for civil servants and stakeholders, who will acquire skills and knowledge on how to raise awareness on environmental
challenges and educate citizens towards climate friendly solutions in terms of mobility in urban and peripherical areas. Also, the adoption of digital solutions that will help the

EN
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knowledge acquisition for civil servants and local stakeholders will be fundamental for the transferability and sharing of learning contents across Europe: in this regard, the modules will
be developed in English and available online, so to let every European civil servant access the modules, since MOOC model is targeted to broad audiences and it could endure the
exploitation beyond the project lifetime.
Please describe the division of work, the tasks leading to the production of the intellectual output and the applied methodology
The partner responsible for the output development will be the University of Karlstad since they will own the necessary expertise and knowledge to elaborate the modules that are
already adopted by universities all over Europe. So, they will be able to coordinate other partners in organize the contents within the digital framework of the learning modules.

EN

Leading Organisation

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

Media

Software
Interactive Resource

Participating Organisations

ALE KOMMUN (E10038570, SE) Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of
Abegondo) (E10250392, ES) ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION
(E10097912, GR) LEPIDA SCPA (E10144405, IT) SWEDEN EMILIA ROMAGNA
NETWORK (E10099379, IT) Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)

Languages

English
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Intellectual Output Budget

Please specify the staff resources which you need to produce the Intellectual Output.

EN
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Teachers/Trainers/Researchers

Technicians

Administrative
Support Staff

0,00 EUR

15.665,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

15.665,00
EUR

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

0,00 EUR

11.809,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

11.809,00
EUR

3

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

0,00 EUR

5.480,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

5.480,00
EUR

4

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

0,00 EUR

4.795,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

4.795,00
EUR

5

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

0,00 EUR

9.630,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

9.630,00
EUR

6

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)

0,00 EUR

7.490,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

7.490,00
EUR

7

Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)

0,00 EUR

8.560,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

8.560,00
EUR

0,00 EUR

63.429,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

63.429,00
EUR

Id

Organisation

1

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

2

Total

Managers

Grant

Intellectual Output Budget Details E10208923

EN
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Organisation

Country of the Organisation

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

Sweden

Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

65

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

241,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

15.665,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

65

15.665,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10038570

EN

Organisation

Country of the Organisation

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden
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Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

49

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

241,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

11.809,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

49

11.809,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10250392

Organisation

Country of the Organisation

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)

Spain

Category of Staff
No. of Working Days

EN

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

40

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

137,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

5.480,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

40

5.480,00 EUR
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Intellectual Output Budget Details E10097912

Organisation

Country of the Organisation

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

35

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

137,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

4.795,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

35

4.795,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10144405

EN

Organisation

Country of the Organisation

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Italy
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Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

45

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

214,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

9.630,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

45

9.630,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10099379

Organisation

Country of the Organisation

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)

Italy

Category of Staff
No. of Working Days

EN

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

35

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

214,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

7.490,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

35

7.490,00 EUR
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Intellectual Output Budget Details E10217837

Organisation

Country of the Organisation

Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)

Italy

Category of Staff
No. of Working Days

EN

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

40

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

214,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

8.560,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

40

8.560,00 EUR
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Output Title O3

Output Title

Sustainable Toolbox

Output Type

Learning / teaching / training material – Toolkit

Start Date (yyyy-mm-dd)

2022-09-08

End Date (yyyy-mm-dd)

2023-03-14

Output Description (including: needs analysis, target groups, elements of innovation, expected impact and transferability potential)
The last intellectual output will be composed of a Sustainable Toolbox dedicated to support local civil servants in the promotion and raising awareness on sustainable mobility among
young adults, workers and families with the aim to change their mobility habits.
The toolbox will result from the collection of the previous elements elaborated during the development of output 1 and output 2. So, IO3 will systematize and organize all the contents
and materials related to promoting sustainable mobility that could be transferable to other European municipalities.
For this reason, the elements envisaged in the IO3 are:
From IO1 – the tools adopted for carrying out the background analysis (survey template and digital framework to map the contexts learning needs).
From C1 and IO2 - The best training strategies tested in pilot projects to educate people towards sustainable mobility by bike and change their mobility habits.
From IO2 – Two e-learning modules for civil servants and local stakeholders
In addition, the Intellectual Output 3 will be composed of digital and multimedia tools to raise awareness on sustainable mobility and promote the use of bike among citizens,
specifically target groups. In this regard, among the digital solutions the following are suggested: firstly, to design and develop additional digital educational contents based on the
identified needs of the adult target groups (from 5 to 8 new digital contents). The contents will be promoted by using different communication channels from the internet to the use of
LEPIDA TV.
Target groups addressed: The intellectual output 3 will address directly civil servants and local stakeholders by providing them with digital and non-digital tools always available and
ready to be transferred in different contexts; but, it will also address the local citizens, since all the features within the toolbox will have as final target the groups, the once envisaged
previously, so young adults, families and workers.
Activities to carried out to produce the IO3:
- Definition of framework and contents of the Toolbox.
- Elaboration of guidelines that will help civil servants and local stakeholders in disposing of the Toolbox.
- Elaboration of digital and not digital tools to raise awareness and promote the use of bike as sustainable mean of transportation.

EN
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The innovative aspect will be the use of Digital solutions displayed through specific formats (video) with the aim to enhance and share best practices, experience and knowledge on
raising awareness on sustainable mobility among staff members of partner organizations. This will contribute to ease the sharing of the notions about this topic among locals and so to
affect easily target groups’ habits in terms of mobility. The project will also support the creation of stronger digital skills by promoting lifelong access to digital technology, skills training
and online learnings, thus it will contribute to scale up digital competences among citizens.
Please describe the division of work, the tasks leading to the production of the intellectual output and the applied methodology
Tasks producing IO3:
- Template of the framework for a Toolbox
- Guidelines definition for civil servant
- Collection of digital tools to test in the local context
- Translation of the toolbox from English to local languages
The responsible partner of the development IO3 will be SERN that regains a vast experience in creating educational toolbox both for school and adult learners. Indeed, SERN has
been already involved in toolbox elaboration in past EU funded projects, so it has the necessary expertise to set up the framework of the Toolbox at the basis of the IO3 development.
The other partner organization will develop the contents that will be included in the Toolbox.

EN

Leading Organisation

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)

Media

Video
Text File
Other
Collection

Participating Organisations

ALE KOMMUN (E10038570, SE) LEPIDA SCPA (E10144405, IT) Unione
Pedemontana Parmense (E10217837, IT) Ayuntamiento de Abegondo (Municipality
of Abegondo) (E10250392, ES) ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION
(E10097912, GR) KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

Languages

English
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Intellectual Output Budget

Please specify the staff resources which you need to produce the Intellectual Output.

EN
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Teachers/Trainers/Researchers

Technicians

Administrative
Support Staff

0,00 EUR

14.980,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

14.980,00
EUR

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

0,00 EUR

9.158,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

9.158,00
EUR

3

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

0,00 EUR

9.630,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

9.630,00
EUR

4

Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)

0,00 EUR

7.062,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

7.062,00
EUR

5

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

0,00 EUR

4.384,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

4.384,00
EUR

6

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

0,00 EUR

4.247,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

4.247,00
EUR

7

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

0,00 EUR

9.158,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

9.158,00
EUR

0,00 EUR

58.619,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

58.619,00
EUR

Id

Organisation

1

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)

2

Total

Managers

Grant

Intellectual Output Budget Details E10099379

EN
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Organisation

Country of the Organisation

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)

Italy

Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

70

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

214,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

14.980,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

70

14.980,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10038570

EN

Organisation

Country of the Organisation

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden
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Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

38

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

241,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

9.158,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

38

9.158,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10144405

Organisation

Country of the Organisation

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

Italy

Category of Staff
No. of Working Days

EN

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

45

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

214,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

9.630,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

45

9.630,00 EUR
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Intellectual Output Budget Details E10217837

Organisation

Country of the Organisation

Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)

Italy

Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

33

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

214,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

7.062,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

33

7.062,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10250392

EN

Organisation

Country of the Organisation

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)

Spain
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Category of Staff

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

No. of Working Days

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

32

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

137,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

4.384,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

32

4.384,00 EUR

Intellectual Output Budget Details E10097912

Organisation

Country of the Organisation

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

Category of Staff
No. of Working Days

EN

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

31

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

137,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

4.247,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

31

4.247,00 EUR
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Intellectual Output Budget Details E10208923

Organisation

Country of the Organisation

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)

Sweden

Category of Staff
No. of Working Days

EN

Managers

Teachers/Trainers/Researchers

Administrative support
staff

Technicians

Total

0

38

0

0

Grant per Day

0,00 EUR

241,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Grant

0,00 EUR

9.158,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

38

9.158,00 EUR
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Multiplier Events

Do you plan to include Multiplier Events in your project?
Yes

EN
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Multiplier Events Summary

ID

E1

E2

E3

E4

Total

EN

Leading Organisation

Event Title

Starting
Period

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

E1-SWEDEN
DISSEMINATION
AND
VALORIZATION
EVENT

04-2023

4.000,00
EUR

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)

E2 - ITALY
DISSEMINATION
AND
VALORIZATION
EVENT

04-2023

4.000,00
EUR

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)

E3- SPAIN
DISSEMINATION
AND
VALORIZATION
EVENT

04-2023

4.000,00
EUR

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

E4 - GREECE
DISSEMINATION
AND
VALORIZATION
EVENT

04-2023

4.000,00
EUR

Grant

16.000,00
EUR
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Grant support for Multiplier Events can only be asked for if the project intends to produce substantial Intellectual Outputs. Other dissemination activities will be supported via
the grant item Project Management and Implementation.

Multiplier Event Details E1

Event Title
E1-SWEDEN DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT
Country of Venue
Sweden
Start Date (yyyy-mm-dd)
2023-04-06
End Date (yyyy-mm-dd)
2023-04-06

EN
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Event Description (Including : Targets groups and objectives)
The event will be the last step of a process involving other actors like local authorities, enterprises, bike-friendly associations and stakeholders in a process of dissemination and
valorisation of the products of the project.
The one-day event will be organized by the hosting partner and will be aimed at disseminating project results among the stakeholders at local/regional and national level. The purpose
of the meeting is to provide to other municipalities (at regional and national level) and stakeholders in depth information about TRANSIT project outputs, specifically the use of the emodule and sustainable toolbox and their implementation at local level.
The format will be a public conference format, open to all citizenship and citizens coming from neighbour municipalities or living within the region. Therefore, a signature list and event
agenda will be set to prove the attendance of people to the event.
The number of local participants it’s expected to be around 40 and participants’ profiles will range from private citizens interested in sustainable mobility by bike to civil servants,
decision makers and regional representatives that aims at transferring the project results in other and broader contexts, in line with the ambition of the TRANSIT project.
Finally, the moderator of the conference will be one representative from hosting municipality and the lecturers will be selected among TRANSIT partnership according to their
availability and topic. Also, local citizens (workers, young adults and families) that have been involved in pilot projects will tell more about their experience within the project, in order to
influence the audience in changing their mobility habits from using private cars in their ordinary activities towards more sustainable means of transport, like bike.
Intellectual Outputs Covered
E-Learning Modules
Sustainable Toolbox
Background Analysis
Leading Organisation
ALE KOMMUN (E10038570, SE)

EN
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Participating Organisations
Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)
SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)
LEPIDA SCPA (E10144405, IT)
Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)
ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

Multiplier Event Budget

ID

Organisation

Country of the
Organisation

1

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden

Total

Local
Participants

Foreign
Participants
40

Grant per Local
Participant
0

100,00 EUR

Grant per
Foreign
Participant
200,00 EUR

Grant

4.000,00 EUR
4.000,00 EUR

Multiplier Event Details E2
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Event Title
E2 - ITALY DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT
Country of Venue
Italy
Start Date (yyyy-mm-dd)
2023-04-10
End Date (yyyy-mm-dd)
2023-04-10
Event Description (Including : Targets groups and objectives)
The event will be the last step of a process involving other actors like local authorities, enterprises, bike-friendly associations and stakeholders in a process of dissemination and
valorisation of the products of the project.
The one-day event will be organized by the hosting partner and will be aimed at disseminating project results among the stakeholders at local/regional and national level. The purpose
of the meeting is to provide to other municipalities (at regional and national level) and stakeholders in depth information about TRANSIT project outputs, specifically the use of the emodule and sustainable toolbox and their implementation at local level.
The format will be a public conference format, open to all citizenship and citizens coming from neighbour municipalities or living within the region. Therefore, a signature list and event
agenda will be set to prove the attendance of people to the event.
The number of local participants it’s expected to be around 40 and participants’ profiles will range from private citizens interested in sustainable mobility by bike to civil servants,
decision makers and regional representatives that aims at transferring the project results in other and broader contexts, in line with the ambition of the TRANSIT project.
Finally, the moderator of the conference will be one representative from hosting municipality and the lecturers will be selected among TRANSIT partnership according to their
availability and topic. Also, local citizens (workers, young adults and families) that have been involved in pilot projects will tell more about their experience within the project, in order to
influence the audience in changing their mobility habits from using private cars in their ordinary activities towards more sustainable means of transport, like bike.
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Intellectual Outputs Covered
Sustainable Toolbox
E-Learning Modules
Background Analysis
Leading Organisation
SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)
Participating Organisations
ALE KOMMUN (E10038570, SE)
LEPIDA SCPA (E10144405, IT)
Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)
Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)
ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

Multiplier Event Budget

EN
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ID

Organisation

Country of the
Organisation

1

SWEDEN EMILIA ROMAGNA
NETWORK (E10099379, IT)

Italy

Total

Local
Participants

Foreign
Participants

40

Grant per Local
Participant

0

100,00 EUR

Grant per
Foreign
Participant
200,00 EUR

Grant

4.000,00 EUR
4.000,00 EUR

Multiplier Event Details E3

Event Title
E3- SPAIN DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT
Country of Venue
Spain
Start Date (yyyy-mm-dd)
2023-04-17
End Date (yyyy-mm-dd)
2023-04-17
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Event Description (Including : Targets groups and objectives)
The event will be the last step of a process involving other actors like local authorities, enterprises, bike-friendly associations and stakeholders in a process of dissemination and
valorisation of the products of the project.
The one-day event will be organized by the hosting partner and will be aimed at disseminating project results among the stakeholders at local/regional and national level. The purpose
of the meeting is to provide to other municipalities (at regional and national level) and stakeholders in depth information about TRANSIT project outputs, specifically the use of the emodule and sustainable toolbox and their implementation at local level.
The format will be a public conference format, open to all citizenship and citizens coming from neighbour municipalities or living within the region. Therefore, a signature list and event
agenda will be set to prove the attendance of people to the event.
The number of local participants it’s expected to be around 40 and participants’ profiles will range from private citizens interested in sustainable mobility by bike to civil servants,
decision makers and regional representatives that aims at transferring the project results in other and broader contexts, in line with the ambition of the TRANSIT project.
Finally, the moderator of the conference will be one representative from hosting municipality and the lecturers will be selected among TRANSIT partnership according to their
availability and topic. Also, local citizens (workers, young adults and families) that have been involved in pilot projects will tell more about their experience within the project, in order to
influence the audience in changing their mobility habits from using private cars in their ordinary activities towards more sustainable means of transport, like bike.
Intellectual Outputs Covered
E-Learning Modules
Sustainable Toolbox
Background Analysis
Leading Organisation
Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)
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Participating Organisations
ALE KOMMUN (E10038570, SE)
Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)
SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)
LEPIDA SCPA (E10144405, IT)
ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)

Multiplier Event Budget

ID

Organisation

Country of the
Organisation

1

Ayuntamiento de Abegondo
(Municipality of Abegondo)
(E10250392, ES)

Spain

Total

Local
Participants

Foreign
Participants

40

Grant per Local
Participant

0

100,00 EUR

Grant per
Foreign
Participant

200,00 EUR

Grant

4.000,00 EUR

4.000,00 EUR

Multiplier Event Details E4
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Event Title
E4 - GREECE DISSEMINATION AND VALORIZATION EVENT
Country of Venue
Greece
Start Date (yyyy-mm-dd)
2023-04-23
End Date (yyyy-mm-dd)
2023-04-23
Event Description (Including : Targets groups and objectives)
The event will be the last step of a process involving other actors like local authorities, enterprises, bike-friendly associations and stakeholders in a process of dissemination and
valorisation of the products of the project.
The one-day event will be organized by the hosting partner and will be aimed at disseminating project results among the stakeholders at local/regional and national level. The purpose
of the meeting is to provide to other municipalities (at regional and national level) and stakeholders in depth information about TRANSIT project outputs, specifically the use of the emodule and sustainable toolbox and their implementation at local level.
The format will be a public conference format, open to all citizenship and citizens coming from neighbour municipalities or living within the region. Therefore, a signature list and event
agenda will be set to prove the attendance of people to the event.
The number of local participants it’s expected to be around 40 and participants’ profiles will range from private citizens interested in sustainable mobility by bike to civil servants,
decision makers and regional representatives that aims at transferring the project results in other and broader contexts, in line with the ambition of the TRANSIT project.
Finally, the moderator of the conference will be one representative from hosting municipality and the lecturers will be selected among TRANSIT partnership according to their
availability and topic. Also, local citizens (workers, young adults and families) that have been involved in pilot projects will tell more about their experience within the project, in order to
influence the audience in changing their mobility habits from using private cars in their ordinary activities towards more sustainable means of transport, like bike.
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Intellectual Outputs Covered
E-Learning Modules
Sustainable Toolbox
Background Analysis
Leading Organisation
ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)
Participating Organisations
ALE KOMMUN (E10038570, SE)
Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)
SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)
LEPIDA SCPA (E10144405, IT)
Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)

Multiplier Event Budget
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ID

Organisation

Country of the
Organisation

1

ECOCITY NON PROFIT
ORGANIZATION (E10097912, GR)

Greece

Total

EN

Local
Participants

Foreign
Participants

40

Grant per Local
Participant

0

100,00 EUR

Grant per
Foreign
Participant
200,00 EUR

Grant

4.000,00 EUR
4.000,00 EUR
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Learning, Teaching, Training Activities

Do you plan to include transnational Learning, Teaching or Training activities in your project?
Yes

Activities Summary

In case you plan to include Learning, Teaching or Training Activities please encode them here.

ID

Activity Title

C1

C1-Identification of a
learning strategy for
educating on sustainable
mobility

Total

EN

Leading Organisation

Activity
Type

Field

Starting
Period

No. of
Participants

No. of
Accompanying
Persons

Unione Pedemontana Parmense
(E10217837, IT)

Shortterm
joint
staff
training
events

ADULT

12-2021

20

0

Grant

12.665,00
EUR

12.665,00
EUR
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Activity Details (C1)

In this section, you are asked to provide details about this specific activity.
The section consists of two parts: Activity Details and Groups of Participants.
In the first part (Activity Details) you are asked to provide information about the planned activity as a whole (e.g. its venue, duration, etc.), to define the activity's lead
organisation, and to list the other participating organisations. The lead organisation is typically the one hosting the activity in its premises. In case you decide to organise the
activity outside of the lead organisation's premises, you must respect the detailed rules provided in the Programme Guide and you need to provide an explanation for this
choice as part of the activity description. The other participating organisations are all project partners who will send their participants to take part in the activity. Adding a
partner organisation to the list of participating organisations will allow you to ask funding for their participants in the second part of this section.
In the second part (Groups of Participants) you are asked to provide some details about the participants who will take part in this activity. The main purpose of this section is
to calculate the budget that the project will receive for the participants' travel, individual support and other expenses. The participants are organised in groups for easier
calculation. Each group and its budget are linked to their sending organisation.
Note on short-term joint staff training events:
Please take note that the purpose of this type of activity is joint learning and exchange between the participants, as explained in the Programme Guide. The purpose of the
activity is not to discuss and manage the project itself. While the involved staff members may discuss project management issues before or after joint staff training events,
such discussions cannot form the core part of the event and do not count towards the minimum eligible duration. If staff from project partners needs to meet to discuss
project management issues only, then funds for Transnational Project Meetings should be used to pay for their expenses.
Field
ADULT
Activity Type
Short-term joint staff training events
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Activity Title
C1-Identification of a learning strategy for educating on sustainable mobility
Activity Description (including profile of participants per organisation, goals and results of the activity)
The joint training of municipal staff will be an important milestone in the project. This is due to the practices and the discussions taking place during the training activity C1 that will be
the basis for the planning of output two.
C1 will be a three day seminar focusing on exchanging experiences on the theme of educating citizenship on the use of sustainable means of transportations like bikes and other
climate friendly way of travelling in urban and peripherical areas, by adopting informal learning pathways and methods. The seminar will be also fundamental for defining the informal
learning strategies, useful for civil servants to educate citizens on sustainable mobility that will be tested during the development of intellectual output 2. Therefore, thanks to this
training of trainer activity, civil servants will acquire methodologies and techniques related to civic engagement of inhabitants in positive actions towards sustainable mobility.
Th C1 will take place in March 2022 between the TPM three and TPM four and it will be the turning point from intellectual output one and intellectual output two, with the aim to find
common learning strategies through which educate local citizens to climate friendly habits. Indeed, during the seminar the participants, civil servants will finalize the learning objectives
to achieve and the learning strategies that best fit the learning needs. Moreover, the good practices on promoting sustainable mobility will be shared among partners, so to let partners
deciding which strategies could be tested on the field (in their local context).
Therefore, the activities displayed during the seminar will be:
• The sharing of the collected practices and experiences about the raising awareness skill of the involved municipalities on environmental issues, in particular sustainable mobility.
• To define the key elements of a informal innovative learning strategies through which local decision makers will educate citizens towards sustainable lifestyle, in particular mobility
habits.
• the definition of tools that will support the informal learning teaching activities to be implemented within the municipalities by addressing the selected target groups
In addition to these, within the development of the second intellectual output, one day will be dedicated to the identification of pilot projects (one project for each project partner)
through which the partnership could test at local level the abovementioned informal innovative teaching strategies to educate citizenship towards sustainable lifestyle and mobility
habits. In this regard, the seminar will provide participants with an observation tool, useful to observe the pilot projects experiences implemented at local level. In this way, the seminar
will successfully contribute to the development of the second intellectual output. At the end of the seminar, participants will be trained on the informal learning methods to apply for
educating locals on sustainable mobility.
The methodologies employed during the seminar to deliver the abovementioned contents will be: presentations in plenary sessions, panel discussions, working groups and study visits.
The participants will be mainly civil servants and local decision makers from Ale Municipality, Abegondo Municipality, Municipalities belonging to Unione Pedemontana Parmense,
SERN (staff members of the member municipalities), University of Karlstadt (Researchers), Lepida (experts), Ecocity (Researchers and Experts).
Experts will hold presentations which will provide a different point of view and a multi-disciplinary discussion which will enrich the knowledge and the perspective of the participants.
Indeed, the presence of experts in environmental communication (ECOCITY) will assure a deep knowledge on communicating sustainable mobility for the participants and will assure
that a common strategy will be defined; also, experts from Lepida will contribute with ideas about digital solutions coming from its experience on the field and its relationship with public
administrations: this will empower the informal learning strategy.
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Leading Organisation
Unione Pedemontana Parmense (E10217837, IT)
Participating Organisations
ALE KOMMUN (E10038570, SE)
Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES)
ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR)
LEPIDA SCPA (E10144405, IT)
SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT)
KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE)
Duration (days)
3
Country of Venue
Italy
Starting Period
12-2021
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Groups of Participants

In the following table, please define the groups of participants who will require funding to participate in this activity. Participants who do not require funding (for example
local participants) do not need to be specified in this part.

ID

Sending Organisation

Distance Band

1

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

500-1999 km

5

4

0

3.220,00 EUR

2

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality
of Abegondo) (E10250392, ES)

500-1999 km

5

4

0

3.220,00 EUR

3

SWEDEN EMILIA ROMAGNA
NETWORK (E10099379, IT)

10-99 km

5

2

0

1.100,00 EUR

4

ECOCITY NON PROFIT
ORGANIZATION (E10097912, GR)

500-1999 km

5

3

0

2.415,00 EUR

5

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

10-99 km

5

2

0

1.100,00 EUR

6

KARLSTADS UNIVERSITET
(E10208923, SE)

500-1999 km

5

2

0

1.610,00 EUR

Total

EN

No. of
Accompanying
Persons

No. of
Participants

Duration (days)

Grant

12.665,00 EUR
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Group of Participants 1 Activity C1 (Short-term joint staff training events - C1-Identification of a learning strategy for educating on sustainable mobility)
Sending Organisation - Country

Country of Venue

ALE KOMMUN (E10038570, SE) - Sweden

Italy

Activity Type

Duration (days)

No. of Participants

No. of Accompanying
Persons

Total No. of Participants and
accompanying persons

Short-term joint staff training events

3

4

0

4

Group of Participants Budget
To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
Travel
Distance Band

No. of Persons

Grant per Participant

Total Travel Grant

500-1999 km

4

275,00 EUR

1.100,00 EUR

No. of Participants

Duration per Participant (days)

Grant per Participant

Total (for Participants)

4

5

530,00 EUR

2.120,00 EUR

No. of Accompanying Persons

Duration per Accompanying Person
(days)

Grant per Accompanying Person

Total (for Accompanying Persons)

0

0

0,00 EUR

0,00 EUR

Individual Support

Total Individual Support Grant

EN

2.120,00 EUR
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Group of Participants 2 Activity C1 (Short-term joint staff training events - C1-Identification of a learning strategy for educating on sustainable mobility)
Sending Organisation - Country

Country of Venue

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality of Abegondo) (E10250392, ES) - Spain

Italy

Activity Type

Duration (days)

No. of Participants

No. of Accompanying
Persons

Total No. of Participants and
accompanying persons

Short-term joint staff training events

3

4

0

4

Group of Participants Budget
To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
Travel

EN

Distance Band

No. of Persons

Grant per Participant

Total Travel Grant

500-1999 km

4

275,00 EUR

1.100,00 EUR
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Individual Support
No. of Participants

Duration per Participant (days)

Grant per Participant

Total (for Participants)

4

5

530,00 EUR

2.120,00 EUR

No. of Accompanying Persons

Duration per Accompanying Person
(days)

Grant per Accompanying Person

Total (for Accompanying Persons)

0

0

0,00 EUR

0,00 EUR

Total Individual Support Grant

2.120,00 EUR

Group of Participants 3 Activity C1 (Short-term joint staff training events - C1-Identification of a learning strategy for educating on sustainable mobility)
Sending Organisation - Country

Country of Venue

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (E10099379, IT) - Italy

Italy

Activity Type

Duration (days)

No. of Participants

No. of Accompanying
Persons

Total No. of Participants and
accompanying persons

Short-term joint staff training events

3

2

0

2

Group of Participants Budget
To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
Travel

EN

Distance Band

No. of Persons

Grant per Participant

Total Travel Grant

10-99 km

2

20,00 EUR

40,00 EUR
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Individual Support
No. of Participants

Duration per Participant (days)

Grant per Participant

Total (for Participants)

2

5

530,00 EUR

1.060,00 EUR

No. of Accompanying Persons

Duration per Accompanying Person
(days)

Grant per Accompanying Person

Total (for Accompanying Persons)

0

0

0,00 EUR

0,00 EUR

Total Individual Support Grant

1.060,00 EUR

Group of Participants 4 Activity C1 (Short-term joint staff training events - C1-Identification of a learning strategy for educating on sustainable mobility)
Sending Organisation - Country

Country of Venue

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION (E10097912, GR) - Greece

Italy

Activity Type

Duration (days)

No. of Participants

No. of Accompanying
Persons

Total No. of Participants and
accompanying persons

Short-term joint staff training events

3

3

0

3

Group of Participants Budget
To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
Travel

EN

Distance Band

No. of Persons

Grant per Participant

Total Travel Grant

500-1999 km

3

275,00 EUR

825,00 EUR
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Individual Support
No. of Participants

Duration per Participant (days)

Grant per Participant

Total (for Participants)

3

5

530,00 EUR

1.590,00 EUR

No. of Accompanying Persons

Duration per Accompanying Person
(days)

Grant per Accompanying Person

Total (for Accompanying Persons)

0

0

0,00 EUR

0,00 EUR

Total Individual Support Grant

1.590,00 EUR

Group of Participants 5 Activity C1 (Short-term joint staff training events - C1-Identification of a learning strategy for educating on sustainable mobility)

EN

Sending Organisation - Country

Country of Venue

LEPIDA SCPA (E10144405, IT) - Italy

Italy

Activity Type

Duration (days)

No. of Participants

No. of Accompanying
Persons

Total No. of Participants and
accompanying persons

Short-term joint staff training events

3

2

0

2
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Group of Participants Budget
To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
Travel
Distance Band

No. of Persons

Grant per Participant

Total Travel Grant

10-99 km

2

20,00 EUR

40,00 EUR

No. of Participants

Duration per Participant (days)

Grant per Participant

Total (for Participants)

2

5

530,00 EUR

1.060,00 EUR

No. of Accompanying Persons

Duration per Accompanying Person
(days)

Grant per Accompanying Person

Total (for Accompanying Persons)

0

0

0,00 EUR

0,00 EUR

Individual Support

Total Individual Support Grant

1.060,00 EUR

Group of Participants 6 Activity C1 (Short-term joint staff training events - C1-Identification of a learning strategy for educating on sustainable mobility)

EN

Sending Organisation - Country

Country of Venue

KARLSTADS UNIVERSITET (E10208923, SE) - Sweden

Italy

Activity Type

Duration (days)

No. of Participants

No. of Accompanying
Persons

Total No. of Participants and
accompanying persons

Short-term joint staff training events

3

2

0

2
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Group of Participants Budget
To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator
Travel
Distance Band

No. of Persons

Grant per Participant

Total Travel Grant

500-1999 km

2

275,00 EUR

550,00 EUR

No. of Participants

Duration per Participant (days)

Grant per Participant

Total (for Participants)

2

5

530,00 EUR

1.060,00 EUR

No. of Accompanying Persons

Duration per Accompanying Person
(days)

Grant per Accompanying Person

Total (for Accompanying Persons)

0

0

0,00 EUR

0,00 EUR

Individual Support

Total Individual Support Grant

1.060,00 EUR

Activity Budget
Travel
3.655,00 EUR

EN

Exceptional Cost for Expensive Travel

Individual Support
9.010,00 EUR

Linguistic Support

Total
12.665,00
EUR
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Background Information

What is the added value of these Learning, Teaching or Training activities (including long-term activities) with regards to the achievement of the project objectives?
The seminar will be fundamental for the development both of output 1 and output2 and it is inserted in a perfect timeframe between TPM3 and TPM 4. The reasons behind this, is that
the seminar will allow the finalization of the output one aiming at elaborating a background analysis around the topic addressed by the project, by identifying the good practices
implemented by each project partner. So, during the seminar the practices will be shared and exchanged among the partnership, so to have a baseline for the development of output 2:
the output two, indeed, will define informal innovative learning methods on the basis of pilot projects. And it is precisely during the seminar that project partners will identify pilot case
studies where testing the methodologies; also the definition of the observation instrument to the study of pilot case studies will occur during the seminar. This work will contribute to the
achievement of the project specific objective one.

EN
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How will you select, prepare and support participants and ensure their safety? Please describe the practical arrangements including training, teaching or learning agreements, if
applicable.
SELECTIONS: Project partners will spread information about the possibility of participang among
the staff by telephone, mail and, if necessary with personal meetings. The partners have decided to give priority to those persons working in the environmental units in municipalities,
particularly technician and managers who have the possibility to train other staff and/or integrate the result in the activities of the municipalities. In the selection of participants, the
partners will evaluate:
a) Professional competences
b) Linguistic competences
c) Motivation
d) Multiplier potential (possibility to train other individuals inside and/or outside the organisation).
These criteria will be evaluated through individual interview. Local stakeholders will be invited to take part, provided that the project will NOT cover for their expenses.
PREPARATION: all partners will receive a preparation kit with practical information and programme to the event. The preparation required will be proportioned to the fact that all the
participants are adults and the mobility of 4 days which is a rather short period of time. It will consist of a pre-departure meeting where they will get more information about: the project;
the Erasmus+ programme; practical and logistic information on travel and accommodation; a session regarding safety and discussion of expectations and fears.
SAFETY: All participants are covered by the work-insurance foreseen in the contract with their
organisation. However, during the preparation meetings some instructions will be given on the
precautions to follow when travelling abroad.
SUPPORT: Participants will receive the details of a contact persons in the destination countries
This person will be at their disposal for practical matters before and after the training. When abroad participants will be supported by the local partner responsible for arranging the
training.Local partners will also make sure that participants will stay in accommodation near to the training venue.
AGREEMENTS: a mobility agreement will formalise the practical/logistical aspects of the mobilityactivity and it will be drafted using the official template provided by the National
Agency. Thisdocument will specify also the financial arrangements between the partner and the participants.Depending on the internal policy of each organisation involved, the
partners will decide to transfer the grant directly to the participants or covering the expenses for them. The Mobility Agreement will be signed by the organisation entitled to manage the
EU fund and the participants.
Please also describe the arrangements for recognition or validation of the learning outcomes of the participants in Learning, Teaching or Training activities. Will your project make use
of European instruments like Europass, ECVET, Youthpass, ECTS etc. or any national instruments/certificates?
The project will makes use of Europass to assess the level of knowledge of the English language of the local decision makers and civil servants participating in the LTTA activity. The
minimum level required will be B1. This will ensure quality of the activties and learning outcomes. Moreover, All participants will be issued a certificate of participation. The most
important recognition will be provided by the partners organizations, which have decided to invest in the training of their staff. Given its potential for the improvement of the local
context and the environment, training abroad will be recognized as a working activity comprised in the regular working hours.

EN

163 / 181

Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA204 - Strategic Partnerships for adult education
Form ID: KA204-78B80CD9 Deadline (Brussels Time) 2020-04-23 12:00:00

Special Costs

In this section, you may request budget for types of expenses that are funded based on their actual cost. For more detailed information on what can be supported, please
consult the Programme Guide or request advice from your National Agency.

Special Needs Support

ID

Organisation

Country of the Organisation

No. of
Participants
With Special
Needs

Description and Justification

Total

Requested
Grant

0,00 EUR

Exceptional Costs

EN

ID

Organisation

Country of the Organisation

Description and Justification

1

SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK

Italy

Translation of IO1, IO2,IO3 from English to Italian +

Total

Requested G
3.000,00 EUR
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ID

Organisation

Country of the Organisation

Description and Justification

2

ALE KOMMUN (E10038570, SE)

Sweden

Translation of IO1, IO2,IO3 from English to Swedish
+ printing in Swedish

3.000,00 EUR

3

Ayuntamiento de Abegondo (Municipality
of Abegondo) (E10250392, ES)

Spain

Translation of IO1, IO2,IO3 from English to Spanish
+ printing in Spanish

3.000,00 EUR

4

ECOCITY NON PROFIT ORGANIZATION
(E10097912, GR)

Greece

Translation of IO1, IO2,IO3 from English to Greek +
printing in Greek

3.000,00 EUR

Italy

Expert services for broadcasting and refinement of
video-materials:
The expert will be selected through a tender
procedure according to the EU regulations.
The provided activities will be focused mainly on
services for the broadcasting and the refinement of
video-materials, namely services of digital video
editing, audiovisual shooting services, postproduction and construction of palimpsest,
audiovisual shooting and editing services, support to
the realization of audiovisual products.

5.000,00 EUR

5

Total

EN

Requested
Grant (75% of
Expected real
cost)

LEPIDA SCPA (E10144405, IT)

17.000,00 EUR
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Follow-up

Impact
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What is the expected impact on the participants, participating organisations, target groups and other relevant stakeholders?
PARTICIPATING ORGANISATIONS
TRANSIT will increase the synergies among the municipalities involved and stakeholders at local level to deliver innovative informal learning strategies and tools on sustainable
mobility for civil servants in local authorities. It will help strengthen and expand their networks of local partners and put in place a positive action of complementarity between the
various projects that each of them is implementing.
EXPECTED IMPACT ON PARTICIPATING ORGANISATION
• New transferable tools and methods promoting mobility sustainability created
• More bicycle friendly workplace
• A better knowledge of the local context in relation to the topic of mobility
• Increased attention to sustainable mobility and greater awareness on environmental issues
• Increased interest in biking
• Civil servants dealing with mobility and sustainability trained on new methods
• Best practices exchanged among civil servants and political representatives of partner countries
• Increased involvement of adult learners in informal learning paths at local level
• A more widespread network of collaboration with other local actors is created
• Increase knowledge on how todays traveling is done for a definition of informal learning path
• Recovery of cycle-tourist routes also for everyday use.
• Improved Use of digital tools within the PA systems
The impact on participants coincides with the one on target groups and it will depend on how they will be involved in the different project activities. As mentioned previously in the
project,among target groups two main categories will be distinguished:
- First level Target Groups (Civil Servants, Political representatives and stakeholders)
- Second level Target Groups (workers, families and young adults)
FIRST LEVEL TARGET GROUPS
CIVIL SERVANTS: People working in the environmental and communication or European policies departments will have the opportunity to discuss with their European colleagues the
strategies for promoting sustainable mobility, in particular the use of bike, and will benefit from participating in the training activity and development and testing of the outputs.
EXPECTED IMPACT ON CIVIL SERVANTS:
- Increased competences on teaching and digital skills applied to education.
- increased knowledge on environmental challenges and sustainable mobility
- Increased key competences pertaining informal learning strategies and raising awareness campaigns
- Improved communication competences with citizens and local network of stakeholders for the implementation of shared activities
POLITICAL REPRESENTATIVES
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The impact for them will consist in more knowledge about the strategies useful to educate and increase awareness of locals on critical sustainable mobility features in urban and
peripherical environments, by Influencing perceptions on cycling and alternative use of vehicles.
EXPECTED IMPACT
- More knowledge on the strategies to foster the sustainable transition of their municipalities
- Raised awareness on the importance of climate friendly and sustainable mobility habits
- Improved long-term strategy vision on local economic development
LOCAL STAKEHOLDERS
Every partner municipality will undertake a thorough networking activity at local level to involve stakeholders in the process of development and finalization of outputs. Participants in
the project activities will provide feedback at different stages and contribute with content-related inputs to the implementation process. These stakeholders will be local environmental
and cycling associations, business actors, university, local health institutions and other public authorities (provinces, regions, public bodies promoting sustainable mobility at local level
etc.), in particular the Italian federation of Environment and Bike (FIAB) which has been dealing for years with mobility by bike, cycle tourism and excursions.
EXPECTED IMPACT ON LOCAL STAKEHOLDERS
- Increased involvement in the local strategies for sustainable mobility development
- Increased understanding of the EU programmes
- Increased raising awareness and informal learning competences
- Improved cooperation with partner organizations
-Greater awareness among companies on the use of bicycles for workers
SECOND LEVEL TARGET GROUPS
These target groups, namely workers, families and young adults they will be the final beneficiaries of the project results in terms of changing mobility habits. They will be also directly
involved during the development of IO1 (Data Collection from the Survey) and IO2 ( testing phase of the informal learning strategy) envisaged in TRANSIT.
EXPECTED IMPACT on workers, families and young adults
• Improved healthy habits and behaviors of workers, families and young adults
• Change in the behavior of adults to increase the diffusion of bicycle use, both for trips within the same territory and for trips between neighbour municipalities
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What is the desired impact of the project at the local, regional, national, European and/or international levels?
LOCAL LEVEL
At local level the most relevant impact pertains the mainstreaming of the Intellectual Outputs delivered by the project which will facilitate the creation of new procedures, strategies and
approaches towards the topic of sustainable mobility, especially when it comes to educate and raise citizen’s awareness on healthier and more climate-friendly habits. Therefore, in the
long run it is expected that citizens will change the perception about their way of moving in everyday life within urban and peripherical areas. The dissemination and valorisation
activities targeted to them, will also make citizens and stakeholders reflect upon the importance of sustainable mobility and the added value of having civil servants trained and ready to
face climate challenges affecting local environmental and social contexts. Moreover, at local level the project is expected to gain consensus from public and private actors of the
importance of sustainable mobility in the fight against climate change and lifelong learning opportunities to innovate services and improve the overall quality of public organisations.
REGIONAL/NATIONAL LEVEL
After the participation in this project the municipalities will have more competences also on how to set up networks of stakeholders at local and regional level, in order to reach that
critical mass needed to make a change from the starting situation. This include presenting themselves as a system where all the components have a clear role in relation to the
competences, they bring for informal learning strategy on sustainable mobility of the territory. Therefore, at this level it is expected a change of perception among the key actors.
Instead of going for individual strategies, the project will increase the collaboration among them, which is sometimes hindered by the competition between neighbouring municipalities.
According to this view, the project will set the basis for the creation of long-term strategies and vision that can be applied on regional areas also thanks to the collaboration/involvement
of regional or national public authorities, as for example in the Swedish (ALE) and Greek (ECOCITY) contexts. There will be an improved collaboration and a more effective informal
learning strategy on climate challenges for citizens and public authorities as a result of the spreading and implementation of the outputs developed by the project
NATIONAL LEVEL
At national level the project will be presented to Erasmus+ National Agencies, ministries, regional authorities and other public bodies competent in the Environmental and Transport
sectors, with the aim of being selected as a best practice and mainstreamed at national level. At the same time, we expect that policies and new national/regional pilot projects will take
into consideration the results of TRANSIT pertaining the training of civil servants and municipal managers and the collaboration with local stakeholders to set up internationalisation
strategies. Collaboration will be seeked also with public bodies dealing with in-service training of civil servants in local authorities.
EUROPEAN LEVEL
At national and European level, the project is expected to attract interest in the systemic approach implemented as good practice replicable in other territories, especially regarding two
aspects:
a) The investment in continuing lifelong learning opportunities as a way to re-skill the staff of public authorities and devise strategies that have an impact on local development
b) The "systemic approach" for the implementation of the activities, focused on the tight collaboration between municipalities and stakeholders enabling positive synergies and change
at local level.
It is expected that other organisations outside the partnership acknowledge the value of the project and are interested in replicating its approach.
In addition, new follow-up projects coming from the use or further development of the IOs are expected.
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How will you measure the previously mentioned impacts?
Regarding the project impact, a distinction has to be made between the short term effects/changes directly resulting from project activities (i.e. expected results and specific objectives)
and the impact in the long-term for the target groups belonging to the partner organizations but also outside the partnership (i.e. general objective).
While indicators used to measure expected results and achievement of specific objectives are more short-term oriented, the impact of the project can be difficult to assess because it is
about the changes in the medium/long-term. Nonetheless the partners will measure the impact using mainly quantitative and qualitative indicators through the activities outlined in the
quality management plan.
ALE, the partner responsible for the evaluation of the quality management, will collect the performance indicators twice, at half project and at the end in order to measure the impacts
of the activities on participants and stakeholders at all levels. The data collected will be summarized in a final report and sent to the national agency to provide additional information on
the results in a more long-term perspective.
Having said that, the partners will be adopting two main strategies to measure the impact.
1) As far as the qualitative indicators are concerned (i.e. increased knowledge and awareness of target groups and participants) the impact the will be assessed through specific
questionnaires (self-assessment) distributed to all the participating actors (i.e. staff of municipalities) at regular intervals during the project. Other qualitative tools to assess impact are
focus groups or interviews with a sample of participants/stakeholders, which will provide further evidences in addition to the questionnaires.
Qualitative indicators will be related to aspects such as:
- Satisfaction of participants in the project
- Improvement of business attraction competences
- Usability and transferability of the IOs
2) For quantitative indicators, the partners will measure by recording the numbers related to the project’s activities at all levels into a “grid of indicators”, that is to say a spreadsheet
(shared on the google drive platform) with all quantitative indicators that will be filled and updated every 6 months by project partners. Here below some examples of quantitative
indicators associated to the impacts described in the paragraph above, all indicators will be listed in the quality management plan:
-Number of stakeholders manifesting interest in continuing to collaborate after the project
- Number of changes (process-related) introduced in the participating organisations
- Number of local and regional authorities acknowledging the relevance of the project for their policies
- Number of individuals/organisations reached by dissemination
The information collected through qualitative and quantitative indicators will provide sufficient evidences in order to assess the impact of the project in the long run. Since this
monitoring activity will be carried out at internal level within the partnership it might be subject to bias due to the direct involvement of partners in the implementation phase. Therefore,
in order to avoid bias data, the impact of TRANSIT will be also evaluated by an external evaluator, who will provide a mid-term and final evaluation report from an impartial point of
view.
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Dissemination and Use of Project's Results
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You are requested to make plans for the dissemination of your project results. Please provide answers to the questions below.
What will be the target groups of your dissemination activities inside and outside your partnership?
Please define in particular your target audience(s) at local/regional/national/EU level and motivate your choice.
From the beginning of the activities, the partner organizations will be keen on establishing networks of local stakeholders for the purpose of disseminating and valorising the project’s
results. As described previously, the project activities will be aimed at 6 target groups, however the dissemination will be extended to a wider array of organisations that will have a
multiplier effect on the project's results.
TARGET GROUPS WITHIN THE PARTNERSHIP
Internal dissemination will be targeted to the following actors:
a) Political representatives (mayors and members of the municipal board)
b) Managers of municipalities' departments
c) Civil servants from communication, mobility and environmental departments
d) Administrative staff
TARGET GROUPS OUTSIDE THE PARTNERSHIP
e) Policy makers and civil servants in local and regional authorities, like Region Västra Götaland
f) National biking, sport and environmentalist associations, like FIAB (Italian Federation of the Friends of Bike)
g) Organizations representing business such as chambers of commerce and local business actors
h) Regional biking, sport and environmentalist associations
i) Twinned municipalities
j) Erasmus+ National Agencies and National ministries, such as the Ministry of Transport (Sweden, Greece, Spain and Italy)
k) EU institutions
l) European Networks specialised on climate challenges and environment
All these target groups fall into the networks of stakeholders built up during the project. Depending on each participating organization and the scope of its activities, the stakeholders
involved will belong to different level of dissemination:
LOCAL LEVEL
The target groups to be included in the audience at local level are people working in municipalities (target groups a, b and c)
- Particular attention will be paid to inform managers of all municipal department in order to raise their awareness on the content of the project, thus raising the attention on training
opportunities for the staff of their departments.
-At the same time, the civil servants working in partner municipalities will be informed about the activities, so that they can feel part of the process and be aware of the added value and
qualitative improvements that it will bring for their municipalities.
-Dissemination at local level will particularly focus local actors that might contribute to support municipalities in raising awareness and implementing of informal learning activities on
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sustainable mobility(target groups e, g, h) with them will be addressed to involvement in the processes set in motion by the project, including inviting in take part to mobility of
professionals.
REGIONAL/NATIONAL LEVEL
This level includes organizations such as regional and national authorities (target groups e,f, h,j k). Since the dissemination plan will be addressed to decision makers and political
representatives at regional level to make them more aware of the innovation brought by project to foster professional and personal development of civil servants. As an example, the
Region Västra Götaland will support Ale Municipality by helping them in disseminating the project results across the whole region targeting the other municipalities, especially key
municipal actors in the field of communication and environmental issues. A similar situation is expected for the Greek partner ECOCITY that developed a vast network of municipalities
that will be involved also in the dissemination of the project results.
At national level the dissemination will be mostly targeted to national ministries and the national agencies and organisation. They will be presented the results of the project with the
purpose of transferring the IOs to their regions while being identified and selected as best practice and disseminated at national level in all participating countries.
EUROPEAN LEVEL
At European the dissemination will address twinned towns, Networks and European Institutions(k,l). Their involvement is considered strategic for spreading the result of the project and
scale up project activities. The partnership will share with these actors the innovative IOs produced with the intention of providing evidence-based materials to other local authorities
that are willing to invest on the training of their staff for the improvement of quality in public services. Their involvement through dissemination is expected to foster the debate on the
topics of the project and create new opportunities for follow-up project that also involve other countries.
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Which activities will you and your partner carry out in order to share the results of your project beyond your partnership?
The results of the project must be shared on the respective communication channels also by all the subjects and entities that, although not directly involved, are willing to promote them
in order to guarantee more effective and greater dissemination of the project results. In this regard, the partnership will develop a detailed Dissemination Plan, as described here
below.
DISSEMINATION PLAN
The activities foreseen will be listed in a dissemination plan which will specify the role of and responsibilities of each partners for spreading the information of the project and its results.
Below an example of the activities that will be included.
KEY MESSAGES:
1. The E+ Programme provides training opportunities for everyone, even professionals working.
2. European Municipalities work together for improving the competences of civil servants in raising awareness on sustainable mobility
3. Partner Municipalities collaborate with stakeholders for changing the mobility habits of citizens towards more sustainable mobility model.
4. The project will make habits of citizens in terms of mobility more climate friendly and sustainable thanks to the training of civil servants about tools and methodologies of informal
learning.
GOALS AND TARGETS:
1. To make project partners the first ambassadors and promoters of the project, creating a multiplier effect on civil servants, other municipalities, local actors, stakeholders etc.
2. To spread the information about the project towards all citizenship and stakeholders
3. To increase the number of civil servants using the toolbox and the modules.
4. To attract stakeholders (art regional, national and european level) to support the efforts of the partnership and contribute sustainability and follow-up activities of the project.
LEVELS:
A Internal dissemination
B Local dissemination
C Regional dissemination
D National dissemination
E European dissemination
ACTIONS:
Each action of the dissemination plan pertains to a goal and it is characterized by a level.
- Press releases in each country aimed at launching and promoting the project (Goals: 2, 3, 4 levels: A, B, C).
- Organization in each partner country of an event aimed to present the project to the staff and to other municipalities in the case of P1 and P2 (Goal: 1, level: A).
- Organization in each local authority of a moment to present the results of the project to the staff with testimony of the participants (Goal: 1, level: A).
- Creation of a public website containing all the details about the project (Goals: all, levels: A, B, C, D).
- Creation of a facebook page, twitter or instagram dedicated to the project. It is important to note that blogs and social media facilitate informal peer-to-peer communication and the
dissemination to citizens (Goals: all, levels: A, B, C, D).
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- Organisation of 1 multiplier event in each partner country(Goals all, Levers B,C,D)
- Publication of a brief presentation of the project (and of the platform link) on the websites and social networks of each partner (Goals: all, levels: B, C, E).
- Regular updates on the partners’ newsletters and internal communication tools with the testimonies of the participants. (Goals: 2, 3, 4; levels: B, C).
- Presentation of the partners to the European networks in which they are members (Goals 3,4 level E)
- Presentation of the project to the Sweden Emilia Romagna Network to the annual general assembly participated by 56 local authorities in Italy and Sweden (Goals 3,4 level E)
- Press releases sent by partners to the most important local newspapers after the beginning of the activities (Goals: 2, 4; level: B).
- Networking meetings and dissemination seminars to present the project to local and regional authorities, municipalities, universities and research institutions, business associations
etc. (Goal: 4, level: C,D).
- Use of the Erasmus+ Platform results in order to get among the best practices to be selected annually by the National Agencies (Goal: 2,3; level: E).
- Dissemination seminars to present the projects’ results to municipality, local authorities, EU institutions, business actors at European Level (Goals 2, 3, 4 level E).
Who will be responsible for the dissemination activities within your partnership and which specific expertise do they have in this area? What resources will you make available to allow
for the proper implementation of your dissemination plans?
The responsibility for dissemination activities will be equally shared among the partners, SERN will coordinate the activities given its experience in leading dissemination activities in 10
previous EU projects and its role in supporting its member in the organizations and the definition and implementation of dissemination and valorisation plans in many other EU projects.
The resources allocated for dissemination will be deducted from the management and coordination grant. These resources will be used to finance the website creation and
maintenance, printing of material, publications, gadgets etc. The budget for the dissemination will be managed by the applicant and it will be regulated in the partnership agreement.
In each country a Multiplier event will be organised and the resources available (4.000 per event) will be used to make this crucial dissemination moment as effective as possible in
terms of impact on the stakeholders at local, regional and national level.
In terms of human resources each organization will be expected to dedicate at least 25% of the working hours reimbursed by the European Union in the whole project through the
grant to dissemination and valorisation activities. SERN as a coordinator of the dissemination will dedicate not less than 35% of its total grant for staff costs to activities pertaining the
coordination of these activities and the implementation of an ambitious dissemination plan in Italy and at European level.
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Erasmus+ has an open access requirement for all materials developed through its projects. If your project is producing intellectual outputs/tangible deliverables, please describe how
you intend to ensure free access for the public to a digital form of this material. If you intend to put any limitation on the use of the open licence, please specify the reasons, extent and
nature of this limitation.
This project will deliver some outputs and materials which will be published online on the project website and on the Erasmus+ platform, in particular civil servants or trainers
responsible for staff training in local authorities. The materials produced will be:
- A set of best practices from the participating countries collected in the implementation phase.
- A set of videos and other materials developed as a result of the transnational trainings and local activities.
- The IOs produced in particular the Sustainable Toolbox
These materials will be Open Education Resources, which will be publicly available online and which will provide decision makers inside local authorities with new evidence-based
methodologies to modernize and internationalise their strategies for training people and at the same time raising awareness and educate local citizens on sustainable mobility.
For these reasons no limitation will be placed on the use of the above materials. The partners would like that the Toolbox and the above-mentioned materials developed by this
Erasmus+ project become known at European level and mainstreamed among local and regional authorities. The innovative character of the outputs is expected to attract interest and
organising similar activities in the years after the end of the project with other municipalities. SERN in this sense will try to multiply the effect of the project by sharing the results with
the 55 local authorities which are members.
How will you ensure that the project's results will remain available and will be used by others?
The partner organizations will make available the main results in English and in their national language on a specific page of their website dedicated to the project. The presence of the
results on 8 different websites (project and partners’ websites) will ensure a multiplier effect in terms of visibility of the results and opportunity for their valorisation.
As it was explained above, at national level each partner will be asked to develop a process that does not only aim to spread information about the project activities and its results but
which aimed at creating of a group of stakeholders (mainly business actors and local authorities) interested in adopting or promoting such training method for their staff.
All main results will be available on the online platforms of the involved partner organisation and to all those who, although not directly involved, are willing to collaborate in their
dissemination. In particular, what has been achieved with the project such as slides, videos and texts about methodologies used in training, data on sustainable mobility and intellectual
products will be disseminated.
The project results will be also uploaded on Erasmus+ project results platform in order to make them accessible at European level and with the aim of creating connections with new
European partners interested in replicating or improving the results after the end of the project.
As explained in many parts of this application, after participating in this project, the municipalities will put in practices the competences acquired at transnational level in a participated
approach with local stakeholders. All the intellectual outputs as well as the informal learning strategy will be the legacy of the project, in fact they will provide fertile ground for the
implementation of new activities both at transnational and local level.
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Sustainability

What are the activities and results that will be maintained after the end of the EU funding, and how will you ensure the resources needed to sustain them?
The partnership approaches the project as a process that does not end with its implementation phase but it will be an ongoing cycle that produces changes in the initial situation
described in the rationale and provides inputs on which the partners and others can build further cooperation in different ways. The partnership will address the theme of sustainability
in the last part of the implementation phase by discussing about the follow-up activities in a specific session of the coordination meetings. The discussion will use brainstorming and
working group discussion to define the next steps after the project based on the experiences of partners and the elements emerged during the 3 years of activities.
The main outputs of the project will be mainstreamed by participating organizations who will use the project sustainable toolbox after project’s conclusion to train civil servants as well
as provide a working methodology to study and analyse issues related to sustainable mobility at local level. Each partner organization will exploit the main public events to describe
and promote the use of project results and their potential transferability to other municipalities. Furthermore the TRANSIT partner municipalities will use not only the main results
deriving from the outputs on its own but also replicate the experience matured in the project, to elaborate new proposal and so to develop the skills of their staff members thanks to
transnational training opportunities offered by Erasmus+ KA1.
For this reason, the partnership during the last Transnational Meeting will agree upon a workplan to valorise and implement project results, considering the following features:
- The Municipality of Abegondo will work together with the Deputación Provincial da Coruña, in particular the Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente (Environmental and
Territorial Development Department) to schedule timely TRANSIT valorisation activities aimed at training civil servants on informal learning strategies that will help PA staff in
educating citizens towards sustainable mobility.
- Unione Pedemontana Parmense will assure the sustainability of the project during annual environmental exhibition held in Collecchio Municipality that convenes citizens, local
environmentalist and biking associations and administrators from all Emilia Romagna Region to discuss and presents initiatives carried out locally on environmental protection and
climate change. Also, the several biking events organized in the other municipalities of the Union (Traversetolo and Sala Baganza) will represent excellent occasions to promote and
valorise project results.
- The Municipality of ALE will take advantage of the several initiatives organized by Region Västra Götaland (Associated Partner) on sustainable mobility to suggest other municipalities
the adoption of TRANSIT sustainable toolbox in their local context so to accelerate the transition from the use of private cars to climate-friendly mobility solutions, like bike.
- Ecocity will be able to plan activities related to project sustainability in Greece, thanks to its extended network of municipal representatives and researchers who cooperate frequently
in the various initiatives of the NGO. Moreover, due to the annual Ecomobility campaign, Ecocity will involve motivates high schools’ pupils from more than 30 cities in Greece in
activities of raising awareness on sustainable mobility that will target other Greek students and their families.
- SERN will promote the adoption of the project results and outputs across its own network composed of 55 members (local public entities and NGOs) both in Italy and Sweden. In
particular, during annual major SERN events, namely Executive Board meeting and General Assembly where gather the political representative, public administrators, civil servants
from both countries, project valorization activities will be carried out, with the aim to show the project results and high transferability potential of the intellectual outputs, such as the
sustainable toolbox (IO3).
In order to assure the sustainability of the projects during time, the resources will be essentially internal or coming from sources at local or regional level.

EN

177 / 181

Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA204 - Strategic Partnerships for adult education
Form ID: KA204-78B80CD9 Deadline (Brussels Time) 2020-04-23 12:00:00

Annexes

The maximum size of a file is 15 MB and the maximum total size is 100 MB.
The maximum number of all attachments is 100.

Please download the Declaration on Honour, print it, have it signed by the legal representative and attach.

File Name

File Size (kB)

Please download the Mandates, print them, have them signed by the legal representatives and attach them here.

File Name

File Size (kB)

Please attach any other relevant documents.

File Name

File Size (kB)

GANNT_KA2_Transit_2020.xls

34

Total Size (kB)
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Checklist

Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that:
It fulfils the eligibility criteria listed in the Programme Guide.
All relevant fields in the application form have been completed.
You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is established. Currently selected NA is: SE01 Swedish Council for Higher Education

Please also keep in mind the following:

Mandates of each partner to the applicant, signed by both parties, should be submitted as an annex to the application form. If the application is approved for funding, signed mandates will
be considered as a condition for signature of the grant agreement.
The documents proving the legal status of the applicant must be uploaded in the Erasmus and European Solidarity Corps platform (for more details, see Part C of the Programme Guide 'Information for applicants').
The grant exceeds 60 000 EUR. If the applicant organisation is not a public body or an international organisation, please do not forget to upload the necessary documents to give proof of
your financial capacity in the Erasmus and European Solidarity Corps platform (for more details, see the section 'Selection Criteria' in Part C of the Programme Guide).

Data Protection Notice
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PROTECTION OF PERSONAL DATA
The application form will be processed electronically. All personal data (such as names, addresses, CVs, etc.) will be processed pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection
of individuals with regard to the processing of personal data by the EU institutions and bodies and on the free movement of such data. Any personal data requested will only be used for the
intended purpose, i.e. the processing of your application in accordance with the specifications of the call for proposals, the management of the administrative and financial aspects of the
project if eligible and the dissemination of results through appropriate Erasmus+ IT tools. For the latter, as regards the details of the projects' contact persons, an unambiguous consent will
be requested.
For the full description of the collected personal data, the purpose of the collection and the description of the processing, please refer to the Specific Privacy Statement (see link below)
associated with this form. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
I agree with the Specific Privacy Statement on Data Protection
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.410
Datum: 2020-12-02
Utvecklingsledare Marie Källvik Nilsson
E-post: marie.kallvik-nilsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Schrems II
Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft den
25 maj 2018. Förordningen gäller alla EU-medborgares rätt till skydd av sitt privatliv samt sina
personuppgifter.
För överföring av personuppgifter mellan EU och USA har den personuppgiftsansvarige
tidigare kunnat hänvisat till Privacy Shield och standardavtalsklausuler.
Dessa två rättsakterna skulle säkra ett likvärdigt skydd för personuppgifter både inom och utom
EU.
Den 16 juli 2020 fastslog EU-domstolen i mål C-311/18, även kallat Schrems II, att Privacy
Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter, då
myndigheter inom USA kan ha rätt att ta del av överförda personuppgifter.
Därmed efterlevs inte förordningens krav på ett likvärdig skydd.
Domstolens bedömning är att:
- standardavtalsklausuler som grund för överföring av personuppgifter från EU till USA är
fortsättningsvis giltigt
- men att ytterligare skyddsåtgärder krävs för att säkerställa skyddet.
Kansli och IT har gemensamt arbetat med frågan och har vidtagit olika säkerhetsåtgärder och
gör en sammantagen bedömning att därmed är personuppgifterna skyddade så långt det är
möjligt och rimligt. Därmed följer nämnderna som personuppgiftsansvariga domens reglering
och personuppgifter överförs inte till USA med stöd av Privacy Shield.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Erik Bergman
Kanslichef

Marie Källvik Nilsson
Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande,
PM
Avtal Microsoft onlinetjänster dataskyddstillägg 21 juli 2020
Information från datainspektionen 2020-12-02

Ärendet expedieras efter beslut till:
För kännedom: samtliga nämnder

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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Bakgrund
Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft den
25 maj 2018. Förordningen gäller i hela EU och har som syfte att skydda den enskildes
grundläggande rättigheter och friheter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter inom EU.
Den 16 juli 2020 fastslog EU-domstolen i mål C-311/18, även kallat Schrems II, att Privacy
Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter, då
myndigheter inom USA kan ha rätt att ta del av överförda personuppgifter.
Domstolens bedömning är att:
-kommissionens beslut om standardavtalsklausuler som grund för överföring av
personuppgifter från EU till USA fortsättningsvis är giltigt.
-men att ytterligare skyddsåtgärder krävs för att säkerställa skyddet samt att det är upp till varje
personuppgiftsansvarig att bedöma omfattningen av skyddsåtgärderna.
Datainspektionen rekommendation är att följa domstolens bedömning och säkerställa ett
tillräckligt skydd utifrån standardavtalsklausuler samt ytterligare skyddsåtgärder.
Ale kommun är användare av programmen och funktionerna onedrive, outlook, sharepoint och
teams, vilka levereras av företaget Microsoft.
Microsoft har uppdaterat sitt avtal med skrivningar för att säkerställa ett tillräckligt skydd för
integritet och grundläggande fri- och rättigheter för enskilda individer i samband med
överföring.
Samråd/samverkan
Kansli och IT har samverkat i ärendet och under arbetets gång har även dialog förts med
kommunens dataskyddombudet.
Remissyttrande
I kommunstyrelsens reglemente § 5 ska styrelsen leda arbetet med och samordna utformningen
av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten. Utifrån detta gör förvaltningen bedömningen att någon remiss inte krävs från
övriga nämnder.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Att implementera åtgärder och upprätthålla ett gott arbete med frågor rörande
dataskyddsförordningen samt informationssäkerhet kräver både resurser, kunskap samt
uthållighet i verksamheterna, som i sin tur arbetar på uppdrag av nämnderna som har
personuppgiftsansvaret. Arbetet ryms inom ram.
Barnperspektivet
Perspektivet bedöms inte tillföra något till ärendet.
Miljöperspektivet
Perspektivet bedöms inte tillföra något till ärendet.

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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Funktionshinderperspektivet
Perspektivet bedöms inte tillföra något till ärendet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Ärendet har koppling till personuppgiftsansvarigas hantering av personuppgifter och har därför
koppling till handlingarna; policy för hantering av personuppgifter, informationssäkerhetspolicy
och riktlinje för hantering av personnuppgifter samt vägledning upphandling av IT.
Ärendets kommunikationsbehov
Information om Schrems II målet samt vidtagna åtgärder samt bedömning har publicerats på
den digitala arbetsplatsen (DAP).
Förvaltningens bedömning och motivering
För att hantera effekterna av domen har Kansli och IT har arbetat gemensamt med frågan sedan
början av hösten.
I enlighet med domstolens bedömning och datainspektionen rekommendation, har ytterligare
skyddsåtgärder vidtagits enligt nedan:
·

Inventering av områden där känsliga personuppgifter behandlas.
Inventeringen visade att de behandlas i verksamhetssystem inom EU/ESS.

·

I samband med upphandling av nya system så skrivs det redan idag in i avtalet att
information enbart få behandlas inom EU.
Avtalet skall även kompletteras med en lista över underleverantörer.

·

Känsliga personuppgifter skall främst hanteras inom verksamhetssystem.

·

Möjliggjort kryptering när personuppgifter eller känsliga personuppgifter skickas i mejl.
Denna åtgärd hanterar främst sekretessreglerad information enligt OSL, men bedöms
ändå vara en skyddsåtgärd som utifrån ett helhetsperspektiv som gagnar organisationen.

Kansli och IT gör en sammantagen bedömning att de vidtagna skyddsåtgärderna samt
standardavtalsklausulerna som finns i avtalet med leverantören av Microsoft 365 innebär att vi
skyddat personuppgifterna så långt det är möjligt och rimligt vid eventuell överföring utanför
EU.
Därmed följer nämnderna som personuppgiftsansvariga domens reglering och personuppgifter
överförs inte till USA med stöd av Privacy Shield.
Utifrån ovanstående bedömningen är det ett rimligt antagande att personuppgiftsansvariga har
möjlighet att hantera personuppgifter på de olika ytorna inom Office 365 (teams, sharepoint,
onedrive, outlook)
Under rådande omständigheter har arbetet på distans ökat och möjligheten att genomföra bland
annat möten på distans genom teams är ett vikigt redskap för att bedriva verksamhet samt
genomföra det demokratiska uppdraget samtidigt som vi håller avstånd och minskar
smittspridning.

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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Så här påverkar Schrems II-domen överföringar
till tredje land
Lyssna
Privacy Shield är en mekanism för självcertiﬁering som ﬁnns i USA. Det innebär att företag
i USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of
Commerce) och meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield.
Enligt ett tidigare (numera ogiltigförklarat) beslut från EU-kommissionen har det varit
tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till mottagare som
har anslutit sig till Privacy Shield.
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet.
Domstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt
skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.
Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för
personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter
till mottagare i USA.
Domstolen ansåg däremot att Kommissionens beslut om standardavtalsklausuler är giltigt
och att sådana kan användas vid överföring till länder utanför EU och EES men att det i
samband med användandet av dem i sin nuvarande form kan behövas ytterligare
skyddsåtgärder. Så är fallet om mottagarlandet genom sin lagstiftning eller praxis inte kan
anses tillförsäkra en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå för uppgifterna som inom EU och
EES.
Läs EU-domstolens pressmeddelande om domen

EDPB:s Rekommendationer 1/2020 om ytterligare
åtgärder för att tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för
personuppgifter upprätthålls
EDPB har tagit fram rekommendationer om vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan
användas vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES när skyddsnivån
i mottagarlandet inte kan anses tillförsäkra en likvärdig skyddsnivå. Rekommendationerna
innefattar också kriterier som tydliggör under vilka tänkbara omständigheter som en
överföring inte är möjlig. Bedömningen av vilka åtgärder som ska användas och i vilken
utsträckning det är tillräckligt för att uppnå en godtagbar skyddsnivå ska göras i varje
enskilt fall och av exportören.
Bedömningen är beroende både av omständigheterna för den speciﬁka överföringen och av
rättsläget i det land som uppgifterna ska överföras till.
Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the
EU level of protection of personal data
Till hjälp för att avgöra om ett land ska anses ha en tillräcklig skyddsnivå har EDPB också
tagit fram, och nu uppdaterat, ett annat dokument om European Essential Guarantees
(Rekommendationer 2/2020). Där anger man vilka grundläggande garantier som måste
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/sa-har-paverkar-schrems-ii-domen-overforingar-till-tredje-land/
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respekteras när ett land beslutar om ingrepp i rätten till integritets- och dataskydd (t.ex.
genom övervakningsåtgärder), för att dessa ingrepp inte ska gå utöver vad som är
nödvändigt och proportionerligt i ett demokratiskt samhälle.
Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures

Frågor och svar om Schrems II-domen
Kan vår organisation föra över personuppgifter till USA med
stöd av Privacy Shield?
Nej, EU-domstolens dom (C-311/18) innebär att Privacy Shield har upphört att gälla. Finns
det ett behov av att överföra uppgifter till USA måste ni hitta en annan juridisk lösning än
Privacy Shield.

Vilka andra verktyg kan man använda för tredjelandsöverföring?
De möjligheter som ﬁnns för att överföra personuppgifter till tredjeland anges i kapitel V i
dataskyddsförordningen. Schrems II-domen betonar att alla bestämmelser om
tredjelandsöverföring i kapitel V måste tillämpas så att de säkerställer att den skyddsnivå
som förordningen ger fysiska personer inte undergrävs. De lämpliga skyddsåtgärder som
kan göra det möjligt att föra över personuppgifter enligt artikel 46 måste tillhandahålla en
skyddsnivå som är ”väsentligen likvärdig” med den som garanteras inom EU genom
dataskyddsförordningen. Den Europeiska dataskyddsstyrelsen kommer att bedöma vilka
konsekvenser domen får på de andra överföringsverktyg än standardavtalsklausuler och
bindande företagsbestämmelser som listas i Artikel 46. För standardavtalsklausuler och
bindande företagsbestämmelser ﬁnns mer vägledning nedan.

Kan vi använda oss av standardavtalsklausuler för att överföra
personuppgifter till USA?
EU-domstolen anser att standardavtalsklausuler som regel fortfarande kan användas för att
överföra personuppgifter till ett tredje land. I sin dom talar dock EU-domstolen om att
standardavtalsklausuler kan behöva kompletteras med ytterligare skyddsåtgärder i
situationer där det ser ut att vara tveksamt om lagstiftningen i det mottagande landet gör
det möjligt att leva upp till det som standardavtalsklausulerna är avsedda att tillförsäkra,
nämligen att upprätthålla en i allt väsentligt samma nivå av skydd för grundläggande frioch rättigheter som råder inom EU.

Vad kan sådana ytterligare skyddsåtgärder vara?
Domstolen gav inga sådana exempel men betonade att bedömningen av vilka åtgärder som
krävs blir beroende av situationen i varje enskilt fall. Utifrån en analys av domstolens
avgörande har EDPB tagit fram rekommendationer kring hur bedömningen bör göras.
Rekommendationerna innehåller en process i sex steg där ett av stegen går ut på att
identiﬁera och sätta på plats de ytterligare skyddsåtgärder som bedöms nödvändiga. I en
bilaga räknar man upp exempel på sådana åtgärder. Det rör sig om både juridiska, tekniska
och organisatoriska åtgärder. Listan med exempel är inte uttömmande - det kan ﬁnnas
andra åtgärder men det kan också vara så att det i en viss situation inte går att med några
skyddsåtgärder tillförsäkra en i allt väsentligt samma nivå av skydd som råder inom EU.
Exempel på detta återﬁnns också i bilagan. Då får uppgifterna inte föras över.
Supplementary measures

Kan vi fortsätta att föra över uppgifter med stöd av bindande
företagsbestämmelser?
EU-domstolens dom i Schrems II-målet kan även påverka överföringar av personuppgifter
som sker med stöd av bindande företagsbestämmelser (binding corporate rules eller BCR)
eftersom ett tredjelands lag kan komma att påverka skyddet som tillhandahålls genom
sådana överföringsverktyg.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/sa-har-paverkar-schrems-ii-domen-overforingar-till-tredje-land/
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Det är upp till den som vill föra över personuppgifter till USA eller annat tredje land att
göra en bedömning av om de anser att tillräckliga skyddsåtgärder har vidtagits för att
garantera att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls.
När Datainspektionen godkänner bindande företagsbestämmelser kontrolleras om de krav
som dataskyddsförordningen ställer på sådana bestämmelser är uppfyllda. Bindande
företagsbestämmelser ska bland annat ange hur koncernen följer grundläggande principer
om exempelvis ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering, de registrerades rättigheter
samt processen för hantering av klagomål. Därefter är det upp till den som fått sina
bindande företagsbestämmelser godkända att bedöma om de garantier och det skydd som
ges i företagsbestämmelserna i praktiken kan upprätthållas vid en överföring av
personuppgifter till USA eller annat tredje land.
Ett godkännande av en koncerns bindande företagsbestämmelser innebär därmed inte ett
tillstånd att överföra uppgifter till ett särskilt land eller att de åtgärder och åtaganden som
ﬁnns i de bindande företagsbestämmelserna har bedömts mot lagstiftningen i alla länder
till vilka överföring kan tänkas ske.
Trots att en koncern har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända kan det alltså
vara så att ytterligare säkerhetsåtgärder eller andra åtgärder behöver vidtas eller att en
överföring till och med måste avbrytas, om koncernen efter en helhetsbedömning kommer
fram till att man inte kan leva upp till sina åtaganden och att lämpliga skyddsåtgärder i
praktiken inte kan säkerställas. Vad som gäller ifråga om sådana ytterligare åtgärder
framgår ovan, se under frågan Vad kan sådana ytterligare skyddsåtgärder vara?
Läs pressmeddelandet: Datainspektionen godkänner bindande företagsbestämmelser enligt GDPR

Kan vi använda oss av något av de undantag som beskrivs i artikel 49?
Överföring till tredjeland kan fortfarande ske i de särskilda, icke systematiska, situationer
som anges i artikel 49 under förutsättning att de villkor som anges där är uppfyllda.
Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram närmare riktlinjer om vad som gäller enligt
artikel 49.
Läs riktlinjerna som pdf-dokument på engelska

Vad gör Datainspektionen med anledning av Schrems II-domen?
Datainspektionen har tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter i Europa tagit fram
de rekommendationer som antogs av EDPB om ytterligare skyddsåtgärder
(Rekommendationer 01/2020). Datainspektionen har också deltagit i EDPB:s arbete med
att ta fram mer generell information om domen och dess konsekvenser såsom EDPB:s
dokument med vanliga frågor och svar.
Datainspektionen arbetar kontinuerligt både på nationell nivå och tillsammans med de
andra dataskyddsmyndigheterna inom EU/EES för att få till en enhetlig tolkning och
tillämpning av domens eﬀekter.
Länk till rekommendationerna
Läs dokumentet med vanliga frågor och svar

Vad kan vår organisation göra redan nu?
Följ stegen i dokumentet med rekommendationer som EDPB tagit fram. Det första ni bör
göra är att kartlägga vilka ﬂöden av personuppgifter som ﬁnns i organisationen och i vilka
fall personuppgifter kan komma att överföras till tredje land. Om uppgifter överförs till
tredje land bör ni försöka utröna hur skyddet hos det mottagande landet ser ut i det
särskilda fallet. Därefter måste ni ta ställning till om det ﬁnns stöd för överföringen eller
inte.
I era avtal med eventuella personuppgiftsbiträden ska det framgå om personuppgifter
överförs till tredje land. Ni bör även ta reda på om eventuella underleverantörer överför
uppgifter till tredje land. Många tjänster överför idag uppgifter till tredje land.
Rekommendationerna om ytterligare skyddsåtgärder undergår nu publik konsultation där
alla och envar har möjlighet att komma med synpunkter senast den 30 november 2020.
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/sa-har-paverkar-schrems-ii-domen-overforingar-till-tredje-land/
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Rekommendationerna om ytterligare skyddsåtgärder på publik konsultation till 30 november 2020.
Därefter kommer de slutligt att antas av EDPB.

Mer information om Schrems II-domen och överföringar till tredje
land
Läs EU-domstolens pressmeddelande om domen i pdf-format
Läs EDPB:s uttalande om domen här (på engelska)
Läs EDPB:s dokument med frågor och svar om Schrems II-domen
Läs mer om överföringar till tredje land
EDPB Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to
ensure compliance with the EU level of protection of personal data
(Ute på publik konsultation till 30 november 2020)

EDPB Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for
surveillance measures
Roadmap: Applying the principle of accountability to data transfers in
practice (infograﬁ på engelska)

Denna sida uppdaterades 2020-11-16

Service
För privatpersoner
Skicka tips och klagomål
Begär en laglighetskontroll
För företag och organisationer

Nyheter
Datainspektionen granskar överföring
av personuppgifter till tredje land
2020-11-26

Sanktionsavgift för olaglig
kamerabevakning på LSS-boende

Anmäl dataskyddsombud

2020-11-25

Anmäl personuppgiftsincident

GDPR ﬁne for unlawful video
surveillance in an LSS housing

Begär förhandssamråd

2020-11-25

Ansök om tillstånd för
kamerabevakning

Nyhetsarkiv

Hitta och kontakta oss

Om Datainspektionen

Telefon
08-657 61 00

Lediga jobb
Om webbplatsen

Kontakta oss

Användning av kakor

Press och media

Behandling av personuppgifter

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/sa-har-paverkar-schrems-ii-domen-overforingar-till-tredje-land/
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2020-12-01

Press och media

Så här påverkar Schrems II-domen överföringar till tredje land - Datainspektionen

Behandling av personuppgifter

Vanliga genvägar

Följ oss

Har du fått ett inkassokrav?

På Twitter

Har du fått en betalningsanmärkning?

På Linkedin

Kamerabevakning

RSS

På datainspektionen.se använder vi kakor. Läs mer om kakor på vår sida Om webbplatsen.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/sa-har-paverkar-schrems-ii-domen-overforingar-till-tredje-land/
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.410
Datum: 2020-12-02
Utvecklingsledare Marie Källvik Nilsson
E-post: marie.kallvik-nilsson@ale.se
Samtliga personuppgiftsansvariga

PM
Bakgrund
Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft den
25 maj 2018. Förordningen gäller i hela EU och har som syfte att skydda den enskildes
grundläggande rättigheter och friheter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter inom EU. Genom förordningen har alla EU-medborgare rätt till skydd av sitt
privatliv samt sina personuppgifter.
En personuppgift är alla typer av information som kan brukas för att identifiera en person.
Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, kön och e-postadress.
Bland annat tar förordningen upp:
- att hanteringen av personuppgiften ska ha ett syfte
- att personuppgiften inte ska förvaras längre än vad som krävs
- att verksamhetsutövaren kan redogöra för inom vilka system personuppgiften hanteras eller
var den förvaras.
Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde samt
personuppgiftsbiträdesavtal
Centrala begrepp i förordningen är personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsansvarig bestämmer ändamålen för personuppgiftsbehandlingen samt ansvarar
för att personuppgiften hanteras i enlighet med förordningen. Personuppgiftsansvarig inom
kommunal verksamhet är nämnderna.
Personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning.
Exempel på biträden är leverantörer av IT- och molntjänster.
Förordningen anger att när information delas med ett personuppgiftsbiträde ska man ha ett avtal
som förbinder biträdet efterlevnad av förordningens krav. Dessa avtal benämns som
personuppgiftsbiträdesavtal.
Behandling av personuppgifter samt rättsliga grunder
Alla typer av åtgärder som man vidtar med en personuppgift, räknas som en behandling av
personuppgift. Dessa åtgärder kan vara digitala eller manuella, exempelvis insamling,
registrering och ändring av personuppgifter.
För att behandla en personuppgift krävs en rättslig grund och det finns i förordningen sex
stycken grunder varav allmänt intresse samt myndighetsutövning utgör den främsta rättsliga
grunden för kommunens hantering av personuppgifter.
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Hantering av känsliga personuppgifter
Förordningen anger vissa personuppgifter som känsliga:
- Ras och etiskt ursprung
- Politiska åsikter
- Sexuell läggning
- Religion
- Medlemskap i fackföreningar
- Hälsouppgifter
Enligt förordningen är det som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter men
myndigheter har rätt till att behandla känsliga personuppgifter under förutsättning att:
- det är nödvändigt för handläggningen av ett ärende.
- det är nödvändigt utifrån ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i
den registrerades personliga integritet.
Överföring av personuppgifter utanför EU
Om personuppgifter överförs utanför EU på grund av personuppgiftsbiträdet har sin verksamhet
utanför unionen, så ska fortfarande förordningen efterlevas.Den personuppgiftsansvarige har
tidigare kunnat hänvisa till Privacy Shield och standardavtalsklausuler för överföring av
personuppgifter mellan EU och USA. Privacy Shield var ett avtal mellan EU-kommissionen
och USA:s regering avseende överföringar av personuppgifter.
Standardavtalsklausuler, ett alternativ till Privacy Shield, är separata avtal som tecknas mellan
överförare och mottagare av personuppgifter.
De två rättsakterna skulle säkra ett likvärdigt skydd för personuppgifter både inom och utom
EU.
Dom i målet Schrems II
Den 16 juli 2020 fastslog EU-domstolen i mål C-311/18, även kallat Schrems II-målet, att
Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för överförda
personuppgifter. Grunden till domen var att myndigheter inom USA kan ha rätt att ta del av
överförda personuppgifter, och därmed efterlevs inte förordningens krav på ett likvärdig skydd.
Domen innebär i korthet att det har blivit olagligt att använda it-baserade tjänster som på något
sätt för över och behandlar personuppgifter i USA med stöd av Privacy Shield.
Domstolens bedömning är att:
- kommissionens beslut om standardavtalsklausuler som grund för överföring av
personuppgifter från EU till USA fortsättningsvis är giltiga.
- men att ytterligare skyddsåtgärder krävs för att säkerställa skyddet samt att det är upp till varje
personuppgiftsansvarig att bedöma omfattningen av skyddsåtgärderna.
Det finns ännu ingen vägledning om standardavtalsklausulerna är tillräckliga för att skydda
personuppgifter som överförs till USA, utifrån förordningen.
Datainspektionen rekommendation är att följa domstolens bedömning och säkerställa ett
tillräckligt skydd utifrån standardavtalsklausuler samt ytterligare skyddsåtgärder.
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Varje personuppgiftsansvarig måste därför göra sin egen bedömning, utifrån sina egna
överföringar och sina egna syften.
Åtgärder
För att hantera effekterna av domen har kansliet tillsammans med IT-enheten arbetat
gemensamt med frågan, sedan början av hösten.
Ale kommun har Microsoft som leverantör av Microsoft 365 som innehåller bland annat
programmen och funktionerna onedrive, outlook, sharepoint och teams.
Programmen och funktionerna inomMicrosoft 365 bedöms vara av vikt för verksamheterna för
att genomföra uppdragen för kommunens nämnder.
Personuppgifter som hanteras inom Microsoft 365 har särskilt analyserats utifrån domen.
Efter att domen fastslogs i juli 2020 så uppdaterade Microsoft avtalet med skrivningar för att
säkerställa ett tillräckligt skydd avseende integritet och grundläggande fri- och rättigheter för
enskilda individer i samband med överföring.
På sin hemsida uppger Microsoft följande:
"Microsoft har länge använt standardavtalsklausulerna som basis för dataöverföring för sina
onlinetjänster för företag. Standardavtalsklausulerna är standardvillkor som tillhandahålls av
EU-kommissionen och kan användas för att överföra data utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet på ett sätt som efterlever kraven. Microsoft har implementerat
standardavtalsklausulerna i alla volymlicensieringsavtal via Villkor för onlinetjänster.
Artikel 29-arbetsgruppen har uttryckligen kommit fram till att Microsofts implementering av
standardavtalsklausulerna efterlever kraven."
I enlighet med EU-domstolens bedömning och datainspektionen rekommendation har
ytterligare skyddsåtgärder vidtagits enligt nedan.
·

Inventering av områden där känsliga personuppgifter behandlas.
Inventeringen visade att våra känsliga personuppgifter behandlas i verksamhetssystem
inom EU/ESS.

·

I samband med upphandling av nya system så skrivs det redan idag in i avtalet att
information enbart får behandlas inom EU. Avtalet ska även kompletteras med en lista
över underleverantörer. För mer informations se bilagan"Vägledning upphandling av
IT"

·

Känsliga personuppgifter ska som huvudregel hanteras inom verksamhetssystem.

·

Medarbetare uppmanas att reflektera hur dem sparar personuppgifter och att dem följer
dokumenthanteringsplaner samt gallringsbeslut.

·

Möjliggjort kryptering när personuppgifter eller känsliga personuppgifter skickas i
e-post. Denna åtgärd löser främst hantering av sekretessreglerad information enligt
offentlighets- och sekretesslagen, men bedöms ändå vara en skyddsåtgärd som utifrån
ett helhetsperspektiv gagnar organisationen.
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Bedömning
Kansli och IT gör en sammantagen bedömning att de vidtagna skyddsåtgärderna samt
standardavtalsklausulerna som finns i avtalet med leverantören av Microsoft 365 innebär att vi
skyddat personuppgifter så långt det är möjligt och rimligt, vid eventuell överföring utanför EU.
Därmed följer nämnderna som personuppgiftsansvariga domens reglering och personuppgifter
överförs inte till USA med stöd av Privacy Shield.
Utifrån ovanstående bedömningen är det ett rimligt antagande att personuppgiftsansvariga har
möjlighet att hantera personuppgifter på de olika ytorna inom Office 365 (teams, sharepoint,
onedrive, outlook). Känsliga personuppgifter ska främst hanteras inom verksamhetssystem.
Den fortsatta rättsliga utvecklingen på området kommer att följas för att utifrån det ta ställning
till nya åtgärder. Kanslichef och utvecklingsledare deltar i Göteborgsregionens
dataskyddsnätverk och det finns därmed ett forum för diskussion och avstämningar. Ale
kommuns åtgärder ligger i linje med de bedömningar som gjorts i övriga kommuner i området.
Bilagor

Vägledning upphandling av IT
Avtal Microsoft onlinetjänster dataskyddstillägg 21 juli 2020
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Delegeringsbeslutslista 2020-11-24—2021-01-05

Diarienummer
KS.2020.164

Handling
Upphandling av
revisionstjänster

Beslut
Beslutsdatum Delegat
Tecknande av ramavtal
2020-11-25
Upphandlingschef
med Ernst & Young AB
avseende revisionstjänster.
AB Alebyggen tecknar
eget avtal med Ernst &
Young AB.
Avtalsperiod 2021-01-01
t.o.m. 2023-12-31 med
möjlighet till förlängning
med ytterligare ett år
t.o.m. 2024-12-31.

KS.2020.531

Motion om
folkomröstning angående
placering av ny skola i
Nol – Sven Nicolaisen
(AD)
Dataskyddsombud för Ale
kommun från och med
2021-01-12

Motionen ska beredas av
sektor kommunstyrelsen.

2020-12-15

Kanslichef

Johan Bergström utses att,
jämte Johan Borre, vara
dataskyddsombud för Ale
kommuns nämnder från
och med 2021-01-12.

2020-11-27

Kommunchef

KSEKO.2020.338

Upphandling lekmaterial,
skolmaterial, pyssel,
cyklar och barnvagnar

Tecknande av avtal 4 år.

2020-12-11

Upphandlingschef

KSEKO.2020.360

Upphandling av skanning
lönespecifikationer

Tecknande av avtal med
Cogidocs AB för
genomförande av
uppdraget för slutleverans
våren 2021.

2020-11-27

Upphandlingschef

KSHR.2020.268

Förordnande av sektorchef Verksamhetschef Mattias
samhällsbyggnad från
Mossberg förordnas att
2020-12-04--2021-01-04
jämte sin ordinarie tjänst

2020-12-04

Kommunchef

KS.2020.212

vara tillförordnad
sektorchef för
samhällsbyggnad under
perioden 2020-12-04-2021-01-04.
KSHR.2020.268

Anställning av
byggnadsinspektör

Anställning av
byggnadsinspektör från
och med 2020-03-15.

Verksamhetschef

KSHR.2020.264

Anställning av
specialpedagog

Anställning av
socialpedagog från och
med 2021-02-22.

2020-11-27

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
barnskötare

Anställning av
barnskötare från och med
2021-01-11.

2020-11-25

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
förskollärare

Anställning av
2020-12-03
förskollärare från och med
2021-02-14.

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
förskollärare

Anställning av
2020-11-25
förskollärare från och med
2021-01-18.

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
förskollärare

Anställning av
2020-11-25
förskollärare från och med
2021-02-01.

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
förskollärare

Anställning av
2020-11-25
förskollärare från och med
2021-01-11.

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av biträdande
rektor Kronaskolan

Anställning av biträdande
rektor på Kronaskolan f-3
från och med 2021-01-11.

2020-11-25

Verksamhetschef
utbildning

KS.HR.2020.264 Anställning av
barnskötare

Anställning av
barnskötare från och med
2021-01-11.

2020-11-25

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
barnskötare

Anställning av
barnskötare från och med
2021-01-11.

2020-11-25

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
barnskötare

Anställning av
barnskötare från och med
2021-01-11.

2020-11-25

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
grundskollärare

Anställning av lärare i
fritidshem från och med
2021-01-11.

2020-12-03

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av lärare i
fritidshem

Anställning av lärare i
fritidshem från och med
2021-01-11.

2020-12-10

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
grundskollärare

Anställning av
grundskollärare från och
med 2021-01-11.

2020-12-03

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
grundskollärare

Anställning av
grundskollärare från och
med 2021-01-11.

2020-12-03

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
resurspedagog

Anställning av
resurspedagog från och
med 2021-01-01.

2020-12-15

Biträdande rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
skoladministratör

Anställning av
skoladministratör från och
med 2021-01-01.

2020-12-15

Biträdande rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
förskollärare

Anställning av
2020-12-08
förskollärare från och med
2021-03-01.

Rektor

KS.HR.2020.264 Anställning av
elevassistent

Anställning av
elevassistent från och med
2021-01-01.

Rektor

2020-12-10

KS.HR.2020.276 Anställning av
Anställning av
2020-12-07
löne/personaladministratör löne/personaladministratör
från och med 2020-12-07.

Lönechef

KS.HR.2020.276 Anställning av
Anställning av
2020-12-10
löne/personaladministratör löne/personaladministratör
från och med 2021-02-01.

Lönechef

KS.HR.2020.267 Anställning av
stödassistent

Anställning av
stödassistent från och med
2021-12-01.

2020-12-01

Enhetschef

KS.HR.2020.561 Varning

Beslut om varning
tilldelas medarbetare.

2020-12-04

Verksamhetschef
Funktionshinder

KS.HR.2021.10

Anställning av
utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör
anställs från och med
2021-01-01.

2021-01-04

Rektor

Färdtjänst och
riksfärdtjänst

Färdtjänst
Totalt 17 beslut:
11 bifall till färdtjänst.
2 bifall med ledsagare.
2 bifall med arbetsresa.
2 avslag färdtjänst
(avskrivna ärenden)

2020-11-01-2020-11-31

Färdtjänsthandläggare

Riksfärdtjänst:
Inga fattade beslut.

