KALLELSE
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Tid

Kl. 18:00

Plats

Via bild- och ljudöverföring och lokal
Teatern i Nödinge

Ledamöter

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

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

Urban Wallbert (M)
Anna Löfgren Silfversparre (M)
Dennis Larsen (M)
Homayoun Amiri (M)
Gustav Havilehto (M)
Magnus Wennergren (M)
Lina Bodestad (C)
Hampus Eskilsson (C)
Jonas Molin (-)
Brita Karlsson (FIA)
Eva Lans Samuelsson (L)
Patrik Rasmusson (L)
Christer Mörlin (KD)
Ingvar Arvidsson (KD)
Geo de Maré (MP)
Axel Andersson (MP)

Krister Bergenhus (S)
Hiba Abdulqader (S)
Jarl Karlsson (S)
Christina Oskarsson (S)
Aree Said Gaff (S)
Monica H Westberg (S)
Toni Andersson (S)
Adam Jones (V)
Maria Bergérus (V)
Börje Ohlsson (AD)
Kjell Brattfors (AD)
Ronny Alm (SD)
Rainer Andreasson (SD)
Benny Liu (SD)
Mattias Börjesson (SD)

Maria Reinholdsson, kommunchef
Lars-Ove Hellman (S)

Amra Muminhodzic, kommunsekreterare
Erik Bergman, administrativ chef

Ersättare

Övriga

Förhinder att närvara anmäls till: Amra Muminhodzic, tel 0303 70 33 60 eller
amra.muminhodzic@ale.se
Jan Skog, ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Ärenden

Föredragande

A

Upprop

B

Justering

1

KS.2021.2 - Fastställande av
föredragningslista

2

KS.2021.1 - Allmänhetetens frågestund

3

KS.2021.7 - Information om Gryaab AB

4

KS.2020.95 - Val av ny ersättare till
servicenämnden

5

KS.2020.428 - Val av ny ordförande till
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Surte

6

KS.2020.428 - Val av ny 2:e vice ordförande i
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Surte
efter Åke Johansson (L)

7

KS.2020.174 - Avsägelse från My Bardin
Björkman (FIA) avseende uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden

Lars-Ove Hellman (S)

18:10-18:30

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Ärenden

8

KS.2020.140 - Avsägelse från Emilia
Persson (SD) avseende uppdraget som
ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

9

KS.2020.3 - Avsägelse från Sandra
Samuelsson (S) avseende uppdraget som
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

10

KS.2021.20 - Val av suppleant till styrelsen
för Renova AB från ordinarie årsstämma
2021 till ordinarie årsstämma 2022

11

KS.2021.21 - Val av suppleant till
lekmannarevisorerna för Gryaab AB från
ordinarie årsstämma 2021 till ordinarie
årsstämma 2022

12

KS.2021.19 - Val av 1 ledamot till styrelsen
för Grefab AB från ordinarie årsstämma
2021 till ordinarie årsstämma 2022

13

KS.2021.45 - Val av 1 suppleant till styrelsen
för Gryaab AB från ordinarie årsstämma
2021 till ordinarie årsstämma 2022

14

KS.2021.17 - Val av suppleant till styrelsen
för Renova Miljö AB för ordinarie
årsstämma 2021 till ordinarie årsstämma
2022

Föredragande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Ärenden

15

KS.2020.314 - Val av borgerlig
begravningsförättare

16

KS.2020.93 - Hemställan till Länsstyrelsen
om en ny sammanräkning för att utse ny
ledamot efter Stefan Hagman (S)

17

KS.2021.41 - Val av ny ersättare i
förbundsdirektionen för Bohus
Räddningstjänst efter Stefan Hagman (S)

18

KS.2021.43 - Val av ny 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktigeberedning för
revisorernas budget efter Stefan Hagman
(S)

19

KS.2021.42 - Val av ombud till bolags- och
föreningsstämmor efter Stefan Hagman (S)

20

KS.2019.238 - Medborgarförslag Lokalväg
norrut från Alafors

21

KS.2019.255 - Motion från
Socialdemokraterna - Paradisbanans
framtid

Föredragande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Ärenden

22

KS.2018.154 - Motion från Erik Liljeberg (M)

"Låt det synas när man kommit till Ale"

23

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

24

KS.2020.128 - Redovisning av ej
slutbehandlande motioner och
medborgarförslag 2020

25

KS.2020.108 - Fritidskort för ungdomar

26

KS.2020.434 - Lokalförsörjningsplan 20222031

27

KS-SOU.2020.421 - Riktlinjer köp och
förvärv av mark

28

KS.2020.306 - Revidering av bolagsordning
och ägardirektiv för Alebyggen

Föredragande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Ärenden

29

KS-SOU.2020.377 - Uppföljning intern
kontroll 2020 per delårsbokslut 2

30

KS-SÄK.2020.295 - Program för trygghet,
säkerhet och krisberedskap i Ale kommun

31

KS-HR.2020.447 - Arbetsgivarpolicy

32

KS-HR.2020.449 - Lönepolicy

33

KS-HR.2020.448 - Policy om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt
regelverk gällande mutor, jäv och
representation

34

KS.2020.84 - Organisatorisk flytt av ansvar
för färdtjänst och bostadsanpassning

35

KS.2020.186 - Redovisning av uppdrag i
verksamhetsplanen 2019

Föredragande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Ärenden

36

KS.2019.305 - Drift av Pilgrimsleden genom
Ale

37

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

38

KS-SOU.2020.504 - Revidering av energioch klimatstrategi

39

KS.2021.5 - Redovisning av underättelser
och beslut

Föredragande

15(24)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

KF § 212

Dnr KS.2020.95

Avsägelse från Christian Samuelsson (MP) avseende
uppdraget som ersättare i servicenämnden
Ärendet
Christian Samuelsson (MP) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ersättare i servicenämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Christian Samuelsson (MP) och att val av ny ersättare till servicenämnden
bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Christian Samuelsson (MP) inkommen 2020-11-27
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Christian Samuelsson (MP) från uppdraget som
ersättare i servicenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ersättare till servicenämnden bordläggs.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Nämndsekreterare på servicenämnden
Kommunsekreterare
För kännedom
Christian Samuelsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Från: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Skickat: den 30 november 2020 08:40
Till: Anna Rasmussen <anna.rasmussen@ale.se>
Ämne: VB: Entledigad från uppdrag

Från: Christian Samuelsson <christian.samuelsson@ale.se>
Skickat: den 27 november 2020 17:52
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Entledigad från uppdrag
Hej!
Jag önskar härmed bli entledigad från mitt uppdrag som ersättare i servicenämnden.
Med vänliga hälsningar
Christian Samuelsson
Skickades från E-post för Windows 10

7(24)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

KF § 205

Dnr KS.2020.428

Val av ny ordförande till presidiet för ortsutvecklingsmöten i
Surte
Ärendet
Med anledning av att val av ny ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Surte
bordlades 2020-11-09 § 180 efter Rolf Engströms (FIA) entledigande 2020-10-19 §
167, väcks återigen frågan.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att val av ny ordförande till
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Rolf Engström (FIA) inkommen 2020-10-02
Kommunfullmäktiges beslut § 167 2020-10-19
Kommunfullmäktiges beslut § 180 2020-11-09
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ordförande till presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunsekreterare
För kännedom
HR-avdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

ALE

@

Kommunstyrelsen

2020

-10- 0 2

Hemställan om entledigande

e

Jag önskar blientledigad från uppdragen som:

ersättare i Ale kommunfullmäktige
ledamot i Kommunstyrelsen
ledamot i Demokrati- och arvodesberedningen

ordförande i Bohus Ortsutvecklingsmöte
ordförande i Surte Ortsutvecklingsmöte

Jag meddelar samtidigt att jag inte längre är gruppledare för Framtid i Ale

1 oktober

Rolf

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-11-09

KF § 180

Dnr KS.2020.428

Val av ny ordförande till presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte
Ärendet
Med anledning av att val av ny ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten
i Surte bordlades 2020-10-19 § 167 efter Rolf Engströms (FIA) entledigande,
väcks återigen frågan.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att val av ny ordförande
i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Rolf Engström (FIA) inkommen 2020-10-02
Kommunfullmäktiges beslut § 167 2020-10-19
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ordförande till presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunsekreterare

För kännedom
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-10-19

KF § 167

Dnr KS.2020.428

Avsägelse från Rolf Engström (FIA) avseende
uppdraget som ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Surte
Ärendet
Rolf Engström (FIA) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Surte.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att entlediga Rolf Engström (FIA) och att val av ny ordförande till
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Surte bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Rolf Engström (FIA) inkommen 2020-10-02
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Rolf Engström (FIA) från uppdraget
som ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Surte.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ordförande till presidiet
för ortsutvecklingsmöten i Surte.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Kommunsekreterare
För kännedom
Rolf Engström

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Från: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Skickat: den 21 december 2020 11:08
Till: Anna Rasmussen <anna.rasmussen@ale.se>
Ämne: Fwd: Avsägelse
Hämta Outlook för iOS
Från: My Bardin Björkman <my@myfoto.se>
Skickat: Saturday, December 19, 2020 12:00:38 PM
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Ämne: Avsägelse
Hej Amra!
Jag avsäger mig härmed min ersättarplats i Utbildningsnämnden.
Med vänliga hälsningar
My Bardin Björkman
Framtid i Ale

Från: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Skickat: den 21 december 2020 11:09
Till: Anna Rasmussen <anna.rasmussen@ale.se>
Ämne: Fwd: Entledigande
Hämta Outlook för iOS
Från: Emilia Persson <emilia.persson@ale.se>
Skickat: Thursday, December 17, 2020 7:35:08 PM
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>
Kopia: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se>
Ämne: Entledigande

Hej!
Härmed begär jag, Emilia Persson 830301-4980, att få bli entledigad från mitt uppdrag som
ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Vänligen bekräfta att ni mottagit detta mail,
samt informera mig om var och när jag kan lämna in min dator.
Med vänlig hälsning, Emilia Persson

Från: Sandra Samuelsson <samuelsson.sandra@outlook.com>
Skickat: Sunday, January 10, 2021 11:28:11 AM
Till: Amra Muminhodzic <amra.muminhodzic@ale.se>; Dennis Ljunggren <Dennis.Ljunggren@ale.se>
Ämne: Ledamot SBN
Hej,
Jag mailar er för att meddela att jag inte längre har möjlighet att fortsätta som ledamot i SBN för tillfället.
Med vänlig hälsning
Sandra Samuelsson
Skickades från E-post för Windows 10

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-11-09

KF § 191

Dnr KS.2019.238

Medborgarförslag angående lokalväg norrut från
Alafors
Ärendet
Ärendet utgår.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

KS § 155

Dnr KS.2019.238

Medborgarförslag angående lokalväg norrut från
Alafors
Ärendet
2019-09-10 inkom medborgarförslag om att iordningställa befintlig grusväg
från Furulundsvägen till Häljeredsvägen, via norra delen av Himlabacken och
öppna upp vägen för allmän trafik.
Frågan har utretts av infrastrukturenheten vid sektor samhällsbyggnad som gör
bedömningen att det varken är lämpligt eller möjligt att iordningställa vägen så
som förslagsställaren önskar. Bohus Räddningstjänstförbund har avstyrkt saken
med hänvisning till att lutningen kraftigt överstiger gällande standarder.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget och kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-15
Medborgarförslag, 2019-09-10
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 81 2020-04-30
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-04-02
Yttrande från Bohus Räddningstjänstförbund, 2020-02-25
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels Roberts Janssons (SD) bifallsyrkande
och dels på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

Reservation
Sverigdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2019.238
Datum: 2020-09-15
Kanslichef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag angående lokalväg norrut från Alafors
2019-09-10 inkom medborgarförslag om att iordningställa befintlig grusväg från
Furulundsvägen till Häljeredsvägen, via norra delen av Himlabacken och öppna upp vägen för
allmän trafik.
Frågan har utretts av infrastrukturenheten vid sektor samhällsbyggnad som gör bedömningen att
det varken är lämpligt eller möjligt att iordningställa vägen så som förslagsställaren önskar.
Bohus Räddningstjänstförbund har avstyrkt saken med hänvisning till att lutningen kraftigt
överstiger gällande standarder.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget och
kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Erik Bergman
Kanslichef

Beslutsunderlag

·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-09-15
Medborgarförslag, 2019-09-10
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30 § 81
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-04-02
Yttrande från Bohus Räddningstjänstförbund, 2020-02-25

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(2)

Bakgrund
Förslagsställaren menar att efter att Ledetvägen blivit enkelriktad så har det inneburit en "icke
föraktlig omväg" för boende längs Ledetvägen som ska resa västerut.
Förslaget att iordningställa befintlig grusväg från Furulundsvägen till Häljeredsvägen, via norra
delen av Himlabacken och öppna upp vägen för allmän trafik har visat sig såväl olämpligt som
omöjligt när det gäller vägens lutning. Dessutom är området sedan tidigare utsatt för skred.
Bohus Räddningstjänsförbund avstyrker förslaget.
Samråd/samverkan
Samråd har ej varit aktuellt.
Remissyttrande
Remissförfarande har ej varit aktuellt.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
En ekonomisk bedömning är ej gjord då förslaget av andra skäl är ogenomförbart.
Barnperspektivet
Enligt sektor samhällsbyggnad skulle förslaget kunna ha en negativ påverkan på barns
möjligheter att röra sig i området.
Miljöperspektivet
Bedöms ej ha någon större påverkan i sak.
Funktionshinderperspektivet
Beaktat men har ej tillfört ärendet något.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Beaktat men har ej tillfört ärendet något.
Ärendets kommunikationsbehov
Kommunfullmäktiges beslut delges förslagsställaren.
Förvaltningens bedömning och motivering
Sektor kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning att medborgarförslaget
ska avslås. Det är vare sig lämpligt eller möjligt att genomföra den åtgärd som efterfrågas.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-11-09

KF § 190

Dnr KS.2019.255

Motion om Paradisbanans framtid - Monica
Samuelsson (S) och Dennis Ljunggren (S)
Ärendet
Ärendet utgår.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

KS § 156

Dnr KS.2019.255

Motion om Paradisbanans framtid - Monica
Samuelsson (S) och Dennis Ljunggren (S)
Ärendet
2019-09-30 inkom rubricerad motion med förslag om att utreda möjligheten att
etablera nuvarande crossbana på den föreslagna platsen (mellan kraftstationen
och Alebacken) i Häljered.
Motionen har varit remittrerad till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att
den avslås med hänvisning till ett pågående detaljplanearbete.
På den av motionärerna föreslagna platsen antogs detaljplan Häljered 3:1, som
överklagades av Svenska Kraftnät och upphävdes av Länsstyrelsen. Istället
inleddes ett planarbete som pågår och som avser Äskekärr 3:4 m.fl. Planen
beräknas antas under slutet av innevarande år eller under inledningen av 2021
och avser mark för verksamheter.
Givet pågående detaljplanearbete, behovet av verksamhetsmark samt oklarhet
över Svenska Kraftnäts beslut om ny ledning över älven föreslås att motionen
avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-22
Motion om Paradisbanans framtid - Monica Samuelsson (S) och Dennis
Ljunggren (S)
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 32 2020-05-07
Tjänsteutlåtande från sektor kultur och fritid 2020-03-09
Karta
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Socialdemokraternas ledamöter tillstyrker förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kultur- och fritidnsämnden
Motionärerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2019.255
Datum: 2020-09-22
Kanslichef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se
Kommunstyrelsen

Motion om Paradisbanans framtid - Monica Samuelsson (S) och
Dennis Ljunggren (S)
2019-09-30 inkom rubricerad motion med förslag om att utreda möjligheten att etablera
nuvarande crossbana på den föreslagna platsen (mellan kraftstationen och Alebacken) i
Häljered.
Motionen har varit remittrerad till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att den avslås med
hänvisning till ett pågående detaljplanearbete.
På den av motionärerna föreslagna platsen antogs detaljplan Häljered 3:1, som överklagades av
Svenska Kraftnät och upphävdes av Länsstyrelsen. Istället inleddes ett planarbete som pågår
och som avser Äskekärr 3:4 m.fl. Planen beräknas antas under slutet av innevarande år eller
under inledningen av 2021 och avser mark för verksamheter.
Givet pågående detaljplanearbete, behovet av verksamhetsmark samt oklarhet över Svenska
Kraftnäts beslut om ny ledning över älven föreslås att motionen avslås.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Erik Bergman
Kanslichef

Beslutsunderlag

·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-09-22
Motion om Paradispanans framtid - Monica Samuelsson (S) och Dennis Ljunggren (S)
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2020-05-07 § 32
Tjänsteutlåtande från sektor kultur och fritid 2020-03-09
Karta
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Kultur- och fritidnsämnden
Motionärerna

Bakgrund
2019-09-30 inkom motion från Monica Samuelsson (S) och Dennis Ljunggren (S) om att utreda
möjligheten att etablera nuvarande crossbana i Häljered, mellan kraftstationen
(omformarstationen) och Alebacken.
Den aktuella marken har varit föremål för två detaljplaneprocesser. Den första processen, kallad
detaljplan för verksamheter inom Häljered 3:1, ledde till en av samhällsbyggnadsnämnden
hösten 2013 antagen detaljplan som senare överprövades av Svenska Kraftnät. Länsstyrelsen
upphävde större delen av planområdet och endast den del som avser kraftstationen fastställdes
och vann laga kraft 2014.
Den andra processen inleddes 2015 där de norra delarna av det tidigare planområdet
utelämnades på grund av Svenska Kraftnäts eventuella dragning av kraftledningar. Planen avser
verksamhetsområde och planen beräknas antas under slutet av innevarande år eller under
inledningen av 2021.
Kommunen har ett stort behov av verksamhetsmark och när läget klarnar vad avser
förläggningen av kraftledningarna har mark- och exploateringsavdelningen för avsikt att om
möjligt planlägga även den norra delen av området för verksamhetsmark.
Enligt ÖP07 (översiktsplan) är det aktuella området utpekat som verksamhetsområde.
Samråd/samverkan
Synpunkter från mark- och exploateringsavdelningen har inhämtats. Det framförs att behovet
av verksamhetsmark är akut och att det pågående planarbetet snart är under antagande samt att
avsikten är att om möjligt skapa verksamhetsmark även i den norra delen av området.
Remissyttrande
Ärendet har remitterats till kultur och fritidsnämnden som 2020-05-07 § 32 föreslagit
kommunfullmäktige avslå motionen.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kommunen har behov av verksamhetsmark för företag och skapandet av sådan mark gör att
företagandet kan växa i kommunen, med alla fördelar det innebär. Etablerandet av en crossbana
på området skulle medföra att värdefull mark för verksamhet ej kan användas och försäljas.
Markförsäljning av verksamhetsmark kan ge kommunen betydande belopp.
Barnperspektivet
Tillgång till föreningsaktiviteter är viktigt för barns möjligheter till en rik fritid.
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Miljöperspektivet
Det aktuella området ligger vid strategiskt god kommunikationer, såväl E45 som kollektivtrafik
i Alafors. Det finns därför förutsättningnar för att underlätta ett hållbart resande till
verksamhetsområdet, som genererar mer trafik än en crossbana.
Funktionshinderperspektivet
Har beaktats men bedömts ej tillföra ärendet något.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Översiksplan 2007.
Ärendets kommunikationsbehov
Kommuniceras enligt ordinarie expediering.
Förvaltningens bedömning och motivering
Motionärerna menar att en utredning behöver göras av aktuellt område i Alafors för att
crossbanans nuvarande placering kan hämma den vidare expansionen av samhället Älvängen.
Frågan om Älvängens vidare expansion är en del av pågående arbete med ny översiktsplan för
kommunen och beslut om Älvängens expansion får hanteras efter hand.
Förvaltningen bedömer att det av motionärerna föreslagna området i första hand bör användas
för verksamhetsmark, som det finns en stor efterfrågan på.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
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Motion om Paradisbanans framtid
Ale och i det här fallet Älvängen växer så det knakar. Nya bostadsområden planeras och byggs i hög
takt. Företag i Ale har ställt frågan var nästa område för byggnation i Älvängen skall skapas. Flera har
pekat på området där Paradisbanan eller som också sägs, crossbanan är belägen.
Frågan om lokalisering av crossbanan har varit uppe tidigare i kommunen och ett par förslag har
tagits fram, men har inte lett till någon lösning.
Föreningslivet och samhället behöver gå i samklang även när Älvängen växer. Att som förening stå
inför en oklar framtid är både hämmande och ovisst.
Älvbygdens MK skall självklart få en möjlighet att se framåt. Föreningen har funnits i över 70 år och
behöver behandlas med värdighet. Det är en stor verksamhet med flera grenar inom motorsporten.
Älvbygdens MK har idag över 600 medlemmar och är full av ideer över hur man kan utveckla
ungdomsverksamheten och kanske bredda utbudet till Ales ungdomar.
Mellan Älvängen och Alafors, eller närmare beskrivet mellan kraftstationen och alebacken finns ett
område som skulle passa utmärkt att lägga en crossbana på. Lokalvägen finns i direkt anslutning.
Crossbanan skulle bli sin egen reklamplats i närheten av riksväg 45. Det skulle troligtvis locka ännu
fler ungdomar att testa på motorsport. Allmänintresset kommer troligtvis också öka när det skapas en
bra tillgänglighet till området. Dessutom finns annan fritidsverksamhet i området där föreningarna
säkert kan hitta utbyte med varandra.
Den begränsning som gör att klubben idag inte kan köra vissa dagar skulle kunna tas bort. Det skulle
ge förutsättningar att utnyttja alla veckans dagar för träning och tävling.

Vi yrkar att Ale kommunfullmäktige beslutar att:
-Ale kommun utreder möjligheten att etablera nuvarande crossbana på den föreslagna platsen i
Häljered.

Monica Samuelsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Ledamöter i kommunfullmäktige, Ale
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer: KFN.2019.50
Datum: 2020-03-09
Enhetschef Klas Arvidsson
E-post: Klas.Arvidsson@ale.se
Kultur-och fritidsnämnden

Motion om Paradisbanans framtid
Socialdemokraterna har inkommit med en motion avseende Paradisbanan i Älvängen.
Motionen beskriver ett förslag på flytt av Paradisbanan till en ny plats i Häljered. Kommunchef
har på delegation beslutat att motionen ska beredas av kultur och fritidsnämnden.
Ale kommun växer och i Paradisbanan ligger i ett område som är attraktivt för en framtida
planering av ett bostadsområde.
Sektor kultur och fritid har vid samråd med kommunens mark- och exploateringsavdelning
getts information att det i det föreslagna området, Häljered, pågår ett detaljplanearbete gällande
verksamhetsmark. Detaljplanen väntas träda i kraft under 2020.
Då mark- och exploateringsavdelningen redan är igång med ett arbete på denna kommunala
mark ser sektorn ha undersökt/utrett möjligheten med att etablera en anläggning på den
föreslagna platsen. Förslaget är inte förenligt med annan inriktning i pågående
samhällsplaneringspriocess. Med detta som bakgrun föreslår sektorn kultur och fritidsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden
Motionen avslås.

Anna Reinhardt
Sektorchef

Klas Arvidsson
Enhetschef

Beslutsunderlag:

·

Tjänsteutlåtande 2020-03-09, Motion om Paradisbanans framtid

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
För kännedom
Socialdemokraterna
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-05-07

KFN § 32

Dnr KFN.2019.50

Motion om Paradisbanans framtid - Monica
Samuelsson (S) m.fl.
Ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion avseende Paradisbanan i
Älvängen. Motionen beskriver ett förslag på flytt av Paradisbanan till en ny
plats i Häljered. Kommunchef har på delegation beslutat att motionen ska
beredas av kultur och fritidsnämnden.
Ale kommun växer och i Paradisbanan ligger i ett område som är attraktivt
för en framtida planering av ett bostadsområde.
Sektor kultur och fritid har vid samråd med kommunens mark- och
exploateringsavdelning getts information att det i det föreslagna området,
Häljered, pågår ett detaljplanearbete gällande verksamhetsmark. Detaljplanen
väntas träda i kraft under 2020.
Då mark- och exploateringsavdelningen redan är igång med ett arbete på denna
kommunala mark ser sektorn ha undersökt/utrett möjligheten med att etablera
en anläggning på den föreslagna platsen. Förslaget är inte förenligt med annan
inriktning i pågående samhällsplaneringspriocess. Med detta som bakgrun
föreslår sektorn kultur och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen.
Beslutsunderlag
Handlingar

·
·
·

Tjänsteutlåtande 2020-03-09, Motion om Paradisbanans framtid
Motion om Paradisbanans framtid, Socialdemokraterna, 2019-10-23
Karta förslag motoranläggning, 2020-03-10

Förvaltningens beslutsförslag till kultur- och fritidsnämnden
Motionen avslås.
Yrkande
Sonny Landerberg (MP), ordförande, yrkar att kultur och fritidsnämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-05-07

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kultur och
fritidsnämnden beslutar att anta detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå motionen.

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom
Socialdemokraterna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

KS § 8

Dnr KS.2018.154

Motion från Erik Liljeberg (M) - "Låt det synas när
man kommit till Ale"
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen.
Sammanfattning
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-26
En motion från Erik Liljeberg - låt det synas när man kommit till Ale
TDOK 2019-0207 Trafikverket Riktlinjer
Bilagor
Yrkande
Robert Jansson (SD) gör följande yrkande:
Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska
anses vara besvarad.
Socialdemokraternas ledamöter ställer sig bakom förvaltningens förslag.
Åke Niklasson (C) tillstyrker förvaltningens förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på
Robert Janssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Handläggare
För kännedom

Förvaltningsledning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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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
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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
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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.
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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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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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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).

TMALL 0205 Handledning 4.0

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

HANDLEDNING

4 (16)

TDOK-nummer

Version

TDOK 2017:0537

1.0

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

TMALL 0205 Handledning 4.0

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.
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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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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

KS § 9

Dnr KS.2019.351

Motion om buss för skolverksamhet - Johnny
Sundling (S)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
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.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-21
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
Yrkande
Dennis Ljunggren (S) gör följande yrkande för Socialdemokraternas räkning:
Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen.
Monica Samuelsson (S) och Sven Engdahl (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på
Dennis Ljunggrens (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för Dennis Ljunggrens (S) yrkande.

Beslutet skickas till
För kännedom

Motionären

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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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
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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.
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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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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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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.
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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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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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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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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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

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
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-11-09

KF § 192

Dnr KS.2020.128

Redovisning av ej slutbehandlande motioner och
medborgarförslag 2020
Ärendet
Ärendet utgår.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

KS § 157

Dnr KS.2020.128

Redovisning av ej slutbehandlande motioner och
medborgarförslag 2020
Ärendet
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska
beredas på ett sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så ej sker
ska redovisning lämnas till kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges
arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de
motioner som ej beretts färdigt.
För närvarande finns nio inneliggande motioner och ett medborgarförslag. Fyra
av motionerna har varit inneliggande i mer än ett år och fyra i mer än sex
månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23
Motioner och medborgarförslag ej slutbehandlade per september 2020
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen
läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen
läggs till handlingarna.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kanslichef
Kommunikationschef
Kommunjurist

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.128
Datum: 2020-09-23
Administrativ chef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se
Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlande motioner och
medborgarförslag 2020
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska beredas på ett
sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så ej sker ska redovisning lämnas till
kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två
gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt.
För närvarande finns nio inneliggande motioner och ett medborgarförslag. Fyra av motionerna
har varit inneliggande i mer än ett år och fyra i mer än sex månader.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen läggs till
handlingarna.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Erik Bergman
Kanslichef

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-09-23
Motioner och medborgarförslag ej slutbehandlade per september 2020

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Kanslichef
Kommunikationschef
Kommunjurist

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
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska beredas på ett
sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så ej sker ska redovisning lämnas till
kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två
gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt.
För närvarande finns nio inneliggande motioner och ett medborgarförslag. Fyra av motionerna
har varit inneliggande i mer än ett år och fyra i mer än sex månader.
Anledningen till att motionernas beredning drar ut på tiden beror huvudsakligen på tre faktorer.
Den första är att motionen är av en sådan komplexitet att interna remisser krävs, eller att
utredningsarbetet tar en sådan tid i anspråk. Det skälet ska som huvudregel inte accepteras, utan
förvaltningen ska klara beredningskravet om ett år, även om motionen remitteras till en eller
flera nämnder.
Den andra anledningen är att motionen av politiska skäl återremitteras med kompletterande
utredningsuppdrag eller behöver beredas politiskt vilket kan förlänga tidsåtgången.
Det tredje skälet som uppkommer är att motionen i första skedet remitteras endast till en
nämnd, men att den nämnden i sin tur upptäcker att ytterligare remisser krävs. Det kan
dessvärre innebära en betydande tidsförlust. Här finns ett förbättringsarbete för förvaltningen
att göra.
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
Kommunfullmäktiges arbetsordning.
Ärendets kommunikationsbehov
Den handläggare som har beredningsansvaret för viss motion behöver delges beslutet.

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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Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen gör ingen annan bedömning än att motionerna ska kunna beredas inom ett år.
Beredningen av motioner är ett högprioriterat uppdrag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

MOTIONER UNDER BEREDNING
Inkom

Dnr

2018-04-09

2018.154 Motion från Erik Liljeberg (M) om
att låta det synas när man kommit
till Ale

Under beredning inom sektor
kommunstyrelsen,
kommunikationsenheten

2018-09-05

2018.256 Motion Jan A Pressfeldt (AD) om
övertagande gällande skötsel av
fågeldammar
2019.49
Motion från Robert Jansson (SD),
Pernilla Johansson (SD) och
Charlie Ceder (SD) om att förbjuda
passiv insamling av pengar
2019.134 Motion från Alexis Tranmarker
(SD) och Kennet Sandow (SD) om
att utreda en aktivitetspark i
Alvhem
2019.255 Motion från Monica Samuelsson
(S) och Dennis Ljunggren (S) om
Paradisbanans framtid
2019.283 Motion från Robert Jansson (SD),
Marita Henriksson (SD) och
Pernilla Johansson (SD) om att
avsluta bidragsavtal med Folkets
hus förening

Under beredning i SBN

2019-01-30

2019-04-17

2019-09-30
2019-10-17

Rubrik/Motionär

Beredningsläge

Status

Planeras till SBN
2020-11-05

Under beredning inom sektor
kommunstyrelsen, kansli- och
säkerhetsavdelningen.
Remitterad 2020-04-03 till SBN

Planeras till SBN
2020-11-05

Under beredning i KFN

Planeras till KS
2020-10-27

Under beredning i KFN

Återremitterad
av KFN 2020-0827.

MOTIONER UNDER BEREDNING
2019-11-25

2019.351 Motion om buss för skolverksamhet
– Johnny Sundling (S)

Remissrundan avklarad.

2020-03-02

2020.99

Remitterad till SBN för beredning

2020-06-03

2020.247 Motion om hemställan att undanta
orten Nödinge från asylsökandes
möjligheter att få dagersättning för
att bo i eget boende - Robert
Jansson (SD)

Motion om samhälle i rörelse –
Johan Nordin (S) m.fl.

Remitterad till OAN.

Klar för
behandling i
KS, pausad
politiskt.
Planerad till
SBN innan
årsskiftet.
Beräknas till
KS under
januari 2021.

MEDBORGARFÖRSLAG UNDER BEREDNING

Inkom

Dnr

Rubrik/Motionär

2019-09-12

2019.238 Medborgarförslag om lokalväg
norrut från Alafors

Rödmarkerade ärenden är 1 år eller äldre.
Gulmarkerade ärenden är 6 månader eller äldre.
Grönmarkerade inkom för mindre än 6 månader sedan.

Beredningsläge

STATUS

Under beredning på sektor KS.

Beräknas till
KS 2020-10-27

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

KS § 182

Dnr KS.2020.108

Fritidskort för ungdomar
Ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-06-04 § 113 med
kompletterande utredningsuppdrag.
1. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till elever i
årkurs 9 och IM som ger möjlighet att resa vardagar mellan 14–24 och
helger mellan 00–24.
2. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till
gymnasieelever som gäller
vardagar mellan 19–22.
3. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheterna till ”alternativ
finansiering tillsammans med föräldrar” för hela gruppen 7–9 +
gymnasieelever.
4. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheten att mindre bemedlade
familjer skall kunna söka stöd för inköp av ett fritidskort.
Den första frågan bedömer förvaltningen inte vara möjlig att genomföra på
grund av juridiska hinder utifrån kommunallagens likställighetsprincip.
Myndigheten får inte särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på
sakliga grunder. Att bryta ut en grupp gymnasieelever utifrån skolform är inte
en saklig grund.
Punkt två och tre har bedömts möjliga ur ett juridiskt perspektiv.
Punkt fyra är genomförbar genom stöd av socialtjänstlagen som reglerar
människors rätt till stöd för sin försörjning. Familjer med behov av bistånd för
minderårigas resor kan söka stöd för detta genom kommunens
biståndsbedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-04
Utredning Fritidskort för ungdomar
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-04 § 113
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26
PP-presentation fritidskort
Skolkortspriser 2019-2020 VT
Översikt fritidskort och seniorkort VGR

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Protokollsutdrag från ungdomsrådet § 38 2020-03-19
Synpunkter från ungdomsrådets talesgrupp
Synpunkter från sektor kultur- och fritid
Synpunkter från sektor utbildning
Yttrande från säkerhetsenheten, 2020-05-06
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar följande:
Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte beställa
fritidskort för år 2021.
Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
sektor kommunstyrelsen att bevaka och följa Västtrafiks utveckling av
fritidskort.
Sverigedemokraternas ledamöter yrkar bifall till Mikael Berglunds (M)
yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sina egna yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte beställa
fritidskort för år 2021.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
sektor kommunstyrelsen att bevaka och följa Vässtrafiks utveckling av
fritidskort.
Deltagande i beslut
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot deltar inte i
beslutet.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Koordinator
För kännedom
Enhetschef kontaktcenter
Utbildningshandläggare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-06-04

KF § 113

Dnr KS.2020.108

Fritidskort för ungdomar
Ärendet
Ale kommun har idag ett tillköp på ett särskilt fritidskort som tas bort i och
med detta läsår 2019 - 2020. Sommaren 2020 är den sista med nu gällande
fritidskort. Västtrafik kommer att införa ett nytt zonsystem den 4 november
2020. Från och med höstterminen 2020 finns därmed inte det riktade
fritidskortet till skolungdomar i Ale kommun i grundskolans åk 7-9 samt
gymnasiet. Det finns flera möjliga vägar att gå. Västtrafik har en prislista med
5 olika fritidskort ifrån vilken Ale kommun kan välja att göra ett tillköp. Det är
också möjligt att göra alternativa val kring vilka åldersgruppen som i så fall får
tillgång till tillköpet. Endast två fritidskortstillköp ryms inom nuvarande
budget (fritid jul/sommarlov och fritid vardag 19 – 22).
Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i
fritidsaktiviteter inom kommunens geografiska område. De tillköp av
fritidskort som nu erbjuds kommer att gälla i hela regionen. Därmed förändras
det ursprungliga syftet som var att ge ungdomar möjlighet att delta i aktiviteter
inom kommunens gränser och det tillkommer en ansvarsfråga kring
ungdomarnas nya möjligheter att resa. Kostnadsbilden ser naturligtvis helt
olika ut beroende på vilka val som görs. Om kommunen skall hålla samma
kostnadsnivå som idag för tillköp av seniorkort och fritidskort behöver dessa
utgifter övervägas tillsammans. Även färdtjänstens kostnader bör beaktas i
detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23
Presentation fritidskort
Synpunkter från sektor utbildning
Skolkortspriser 2019-2020 VT
Översikt fritidskort och seniorkort VGR
Protokollsutdrag från ungdomsrådet § 38 2020-03-19
Synpunkter från ungdomsrådets talesgrupp
Synpunkter från sektor kultur- och fritid
Yttrande från säkerhetenheten, 2020-05-06
Kommunstyrelsens beslut § 98 2020-05-26

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-06-04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte beställa
några fritidskort inför hösten 2020.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt sektor
kommunstyrelsen att utreda möjligheten till alternativ finansiering till exempel
subventionering av fritidskort samt att se över vilka grupper av unga som ska
beröras av en sådan lösning.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar följande för Moderaternas, Kristdemokraternas,
Centerpartiets, Liberalernas, Miljöpartiets och Framtid i Ales räkning:
Att kommunfullmäktige, på grund av Västtrafiks nya zonindelning och
prisförändring, beslutar att inte beställa några fritidskort inför hösten 2020.
Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att
utreda möjligheten till en lösning där kommunen tillsammans med föräldrar
samfinansierar inköp av fritidskort. Utredningen skall omfatta såväl olika
tankar och möjligheter till variationer kring föräldrars val av
fritidskortsomfattning som möjligheter att prioritera unga vars familjer har
sämre ekonomiska förutsättningar. Återrapportering till kommunstyrelsen skall
ske senast den 29:e september 2020.
Ann Lundgren (S) yrkar, för Socialdemokraternas räkning, att ärendet
återremitteras till sektor kommunstyrelsen för att utreda och kostnadsberäkna
förslagen:
·

Att göra ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som ger
möjlighet att resa vardagar mellan 14-24 och helger mellan 00-24

·

Att göra ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller
vardagar mellan 19-22

Samt att yrkandet från Mikael Berglund (M) om “att utreda möjligheten till
alternativ finansiering tillsammans med föräldrar” förtydligas så att en
möjlighet till politisk avvägning kan göras och därmed undvika kortsiktigt
framhastade beslut i frågan.
Robert Jansson (SD) yrkar bifall till Mikael Berglunds (M) yrkanden.
Sven Engdahl (V) yrkar bifall till Ann Lundgrens (S) yrkanden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-06-04

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med Ann Lundgrens (S) yrkanden och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet i enlighet med Ann Lundgrens (S) yrkanden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till sektor
kommunstyrelsen för att utreda och kostnadsberäkna förslagen:
·

Att göra ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som ger
möjlighet att resa vardagar mellan 14-24 och helger mellan 00-24

·

Att göra ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller
vardagar mellan 19-22

Samt att yrkandet från Mikael Berglund (M) om “att utreda möjligheten till
alternativ finansiering tillsammans med föräldrar” förtydligas så att en
möjlighet till politisk avvägning kan göras och därmed undvika kortsiktigt
framhastade beslut i frågan.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utbildningshandläggare, sektor utbildning
Koordinator, utvecklingsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(5)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.108
Datum: 2020-09-19
Koordinator Bodil Ahnoff
E-post: bodil.ahnoff@ale.se

Kommunstyrelsen

Fritidskort för ungdomar
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-06-04 § 113 med kompletterande
utredningsuppdrag.
1. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som
ger möjlighet att resa vardagar mellan 14–24 och helger mellan 00–24.
2. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller
vardagar mellan 19–22.
3. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheterna till ”alternativ finansiering tillsammans
med föräldrar” för hela gruppen 7–9 + gymnasieelever.
4. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheten att mindre bemedlade familjer skall kunna
söka stöd för inköp av ett fritidskort.
Den första frågan bedömer förvaltningen inte vara möjlig att genomföra på grund av juridiska
hinder utifrån kommunallagens likställighetsprincip. Myndigheten får inte särbehandla vissa
kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Att bryta ut en grupp gymnasieelever utifrån
skolform är inte en saklig grund.
Punkt två och tre har bedömts möjliga ur ett juridiskt perspektiv.
Punkt fyra är genomförbar genom stöd av socialtjänstlagen som reglerar människors rätt till
stöd för sin försörjning. Familjer med behov av bistånd för minderårigas resor kan söka stöd för
detta genom kommunens biståndsbedömning.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Maria Reinholdsson
Kommunchef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-09-04
Utredning Fritidskort för ungdomar
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-04 § 113
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-26
PP-presentation fritidskort
Skolkortspriser 2019-2020 VT
Översikt fritidskort och seniorkort VGR
Protokollsutdrag från ungdomsrådet § 38 2020-03-19
Synpunkter från ungdomsrådets talesgrupp
Synpunkter från sektor kultur- och fritid
Synpunkter från sektor utbildning
Yttrande från säkerhetsenheten, 2020-05-06

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Koordinator
För kännedom
Enhetschef kontaktcenter
Utbildningshandläggare

Bakgrund
Det fritidskort som erbjudits ungdomar i årskurs 7-9 samt gymnasiet som gällt resor kvällar,
helger och lov inom Ale kommuns geografiska område togs bort ur Västtrafiks sortiment i och
med läsårsstarten 2020/21. Frågan om att eventuellt göra ett annat tillköp behandlades på
kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-26. Beslut togs om att föreslå kommunfullmäktige att
inget tillköp av fritidskort skulle göras. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-04 § 113 att
återremittera ärendet till sektor kommunstyrelsen för att utreda och kostnadsberäkna följande
förslag:
1. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som
ger möjlighet att resa vardagar mellan 14–24 och helger mellan 00–24.
2. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller
vardagar mellan 19–22.
3. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheterna till ”alternativ finansiering tillsammans
med föräldrar” för hela gruppen 7–9 + gymnasieelever.
4. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheten att mindre bemedlade familjer skall kunna
söka stöd för inköp av ett fritidskort.
Att främja möjligheten för ungdomar att delta i aktiviteter på kvällar och helger har varit ett
syfte med de tidigare fritidskorten. De regionomfattande korten som Västtrafik nu erbjuder
innebär att ungdomar kan resa till alla de kommuner som finns inom Västra Götaland. Det finns
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fyra olika kort som varierar från vardagar 19.00 till 22.00 till att gälla vardag, helg och lov 0024.
Samråd/samverkan
Ale ungdomsråd har beretts möjlighet att yttra sig och ser positivt på ett fritidskort för
framförallt äldre ungdomar, se tjänsteutlåtande daterat 2020-04-03.
Synpunkter har inhämtats av sektor utbildning, se barnperspektivet. Synpunkter har inhämtats
av sektor kultur- och fritid som uttrycker svårigheten i att bedöma fritidskortens betydelse för
deltagande i aktiviteter i kommunen. Säkerhetsenheten på kommunstyrelsen uttalar att ett
tillköp av fritidskort inte kan anses vara en kostnadseffektiv åtgärd för att nå hög delaktighet,
tillgängliga fritidsaktiviteter, aktivt föreningsliv och trygg och säker fritid, se yttrande från
säkerhetsenheten. Samråd har även skett med kommunjurist.
Remissyttrande
Ärendet har inte remitterats externt.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslag 1 ses inte som möjligt ur juridisk synvinkel och har därför inte kostnadsberäknats.
Förslag 2: Tillköp av Fritid 19–22 á 616 kr för hela gruppen gymnasieungdomar uppskattas
kosta 725 648 kr. Därtill kommer en administrativ kostnad, se utredningsbilaga.
Förslag 3. En subventionering där målsmän själva köper ett kort ”Fritid 100dagar” och i
efterhand kan söka återbetalning av en viss summa. Kortet kostar idag 855 kr och är det enda
fritidskort man som privatperson kan köpa. Det gäller för resor i hela regionen kvällar, helger
och lov i 100 dagar.
Vid ett maximalt uttag av kortsubventioneringar skulle kostnaden kunna uppgå till 4 037 310 kr
i kortkostnader, därtill kommer administrativa kostnader med att hantera ansökningar, verifiera
skola, kontrollera tidigare ansökningar, göra utbetalningar etc. För olika uttagsscenarier se
utredningsbilaga.
Sedan ärendet återremitterades från kommunfullmäktige har ytterligare ett fritidskort
tillkommit. Fritidskortet är ett 30-dagarskort som kostar 595 kronor.
Förslag 4 har påverkan på kommunens utbetalning av ekonomiskt bistånd. 2019 levde cirka 275
barn under 18 år i hushåll med försörjningsstöd. Knappt hälften bedöms finnas i berörda
årskullar, högstadium och gymnasium. Årskostnaden om de skulle få kompletterande fritidskort
syns i tabellen. Det finns dessutom ett 20-tal unga i målgruppen som är i åldern 19-20 år som
dessutom kan vara berättigade till ekonomiskt bistånd.
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Barnperspektivet
Sektor utbildning har lämnat följande synpunkt: Vid prioritering av resurser ser sektorn att
ekonomiska medel satsas på resor inom ramen för undervisningen, istället för att subventionera
resor utanför skoltid. För hela remissyttrandet se tjänsteutlåtande daterat 2020-04-03.
Miljöperspektivet
Beslut om fria fritidsresor kan påverka miljöperspektivet då det kan innebära att fler barn och
unga kommer skjutsas av föräldrar om möjligheten till fria fritidsresor förändras eller fördyras.
Funktionshinderperspektivet
Anpassningarna i kollektivtrafiken har gjort det möjligt för fler med funktionsvariationer att
resa med den ordinarie kollektivtrafiken. Beslutet påverkar unga med funktionsvariationer på
samma sätt som övriga barn och unga. Se Barnperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Inga dokument som påverkar ärendet, förutom budget.
Ärendets kommunikationsbehov
Beslut i denna fråga behöver kommuniceras med ungdomar och föräldrar via de kommunala
verksamheter och deras kanaler mot målgruppen såsom Öppen ungdomsverksamhet, Ale Fritid,
Ale kulturskola, grundskolan, gymnasium, Ungdomsrådet, Föreningsrådet och via ale.se.
Förvaltningens bedömning och motivering
Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar från årskurs 7 till och med gymnasiet skulle ha
möjlighet att delta i fritidsaktiviteter inom kommunens geografiska område. De fritidskort som
nu erbjuds av Västtrafik gäller i hela regionen och ger därmed möjlighet till resor till de 49
kommunerna inom Västra Götaland.
Förvaltningen konstaterar att det utifrån kommunallagens princip om likställighet inte går att
bryta ut en grupp elever utifrån val av gymnasieprogram eller skola. Därmed faller möjligheten
att ge ungdomar inom IM-programmet en särskild förmån. Att enbart erbjuda fritidskort i
årskurs 9 innebär att 2020 berörs drygt 350 unga och 2021 kommer det handla om cirka 400.
Rörande alternativ 2 och 3 ser förvaltningen inga juridiska hinder. Alternativ 4 ryms inom
socialtjänstlagens kompetensområde. Familjer med behov av bistånd för minderårigas resor kan
söka stöd för detta genom kommunens biståndsbedömning.
Hittills har fritidskort inom Ale kommuns gränser delats ut till ungdomarna utan målsmans
godkännande. Ett förfarande med underskrift av målsman vid ansökan om fritidskort skulle
tydliggöra ansvar och det blir därmed vårdnadshavaren som väljer tillgång till reor utifrån
barnets ålder och mognad.
Skolkort för elever hanteras med en ansökningsblankett, digital eller papper, där målsman
ansöker om skolresor vid varje läsårsstart. Sektor utbildning bedömer sedan om eleven har rätt
till detta enligt gällande regelverk.
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Fritidskort skulle kunna hanteras på ett likvärdigt sätt. Skillnaden mellan skolkort och
fritidskort är att skolresor regleras i lag och handlar om myndighetsutövning med beslut som
kan överklagas. Att inrätta en funktion för fritidskort innebär enbart att målsmans godkännande
ska ligga som grund för utlämnande. Generella fritidskort behöver inte hanteras som
myndighetsutövning.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-05-26

KS § 98

Dnr KS.2020.108

Fritidskort för ungdomar
Ärendet
Ale kommun har idag ett tillköp på ett särskilt fritidskort som tas bort i och
med detta läsår 2019 - 2020. Sommaren 2020 är den sista med nu gällande
fritidskort. Västtrafik kommer att införa ett nytt zonsystem den 4 november
2020. Från och med höstterminen 2020 finns därmed inte det riktade
fritidskortet till skolungdomar i Ale kommun i grundskolans åk 7-9 samt
gymnasiet. Det finns flera möjliga vägar att gå. Västtrafik har en prislista med
5 olika fritidskort ifrån vilken Ale kommun kan välja att göra ett tillköp. Det är
också möjligt att göra alternativa val kring vilka åldersgruppen som i så fall får
tillgång till tillköpet. Endast två fritidskortstillköp ryms inom nuvarande
budget (fritid jul/sommarlov och fritid vardag 19 – 22).
Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i
fritidsaktiviteter inom kommunens geografiska område. De tillköp av
fritidskort som nu erbjuds kommer att gälla i hela regionen. Därmed förändras
det ursprungliga syftet som var att ge ungdomar möjlighet att delta i aktiviteter
inom kommunens gränser och det tillkommer en ansvarsfråga kring
ungdomarnas nya möjligheter att resa. Kostnadsbilden ser naturligtvis helt
olika ut beroende på vilka val som görs. Om kommunen skall hålla samma
kostnadsnivå som idag för tillköp av seniorkort och fritidskort behöver dessa
utgifter övervägas tillsammans. Även färdtjänstens kostnader bör beaktas i
detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23
Presentation fritidskort
Synpunkter från sektor utbildning
Skolkortspriser 2019-2020 VT
Översikt fritidskort och seniorkort VGR
Protokollsutdrag från ungdomsrådet § 38 2020-03-19
Synpunkter från ungdomsrådets talesgrupp
Synpunkter från sektor kultur- och fritid
Yttrande från säkerhetenheten, 2020-05-06
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Förvaltningen överlämnar ärendet utan beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-05-26

Yrkande
Ann Lundgren (S) yrkar följande för Socialdemokraternas räkning:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillköp
av fritidskort till elever i årkurs 9 och IM som ger möjlighet att resa vardagar
mellan 14-24 och helger mellan 00-24.
Kommmunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra ett
tillköp av fritidskort till gymnasieelever som gäller vardagar mellan 19-22.
Sven Engdahl (V) yrkar bifall till Ann Lundgrens (S) yrkanden.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar följande:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte beställa
några fritidskort inför hösten 2020.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt sektor
kommunstyrelsen att utreda möjligheten till alternativ finansiering till exempel
subventionering av fritidskort samt att se över vilka grupper av unga som ska
beröras av en sådan lösning.
Sverigedemokraternas ledamöter yrkar bifall till Mikael Berglunds (M)
yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels Ann Lundgrens (S) yrkanden och dels på
sina egna yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
hans egna yrkanden.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte beställa
några fritidskort inför hösten 2020.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt sektor
kommunstyrelsen att utreda möjligheten till alternativ finansiering till exempel
subventionering av fritidskort samt att se över vilka grupper av unga som ska
beröras av en sådan lösning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-05-26

Reservation
Monica Samuelsson (S), Dennis Ljunggren (S), Christina Oskarsson (S), Ann
Lundgren (S) och Sven Engdahl (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut till förmån för eget förslag.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utbildningshandläggare, sektor utbildning
Koordinator, utvecklingsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.108
Datum: 2020-04-03
Koordinator Bodil Ahnoff
E-post: bodil.ahnoff@ale.se
Kommunstyrelsen

Fritidskort för ungdomar
Ale kommun har idag ett tillköp på ett särskilt fritidskort som tas bort i och med detta läsår
2019 - 2020. Sommaren 2020 är den sista med nu gällande Fritidskort. Västtrafik kommer att
införa ett nytt zonsystem den 4 november 2020. Från och med höstterminen 2020 finns därmed
inte det riktade fritidskortet till skolungdomar i Ale kommun i grundskolans åk 7-9 samt gymnasiet.
Det finns flera möjliga vägar att gå. Västtrafik har en prislista med 5 olika fritidskort ifrån vilken
Ale kommun kan välja att göra ett tillköp. Det är också möjligt att göra alternativa val kring vilka
åldersgruppen som i så fall får tillgång till tillköpet. Endast två Fritidskortstillköp ryms inom
nuvarande budget (Fritid Jul/sommarlov och Fritid vardag 19 – 22).
Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter
inom kommunens geografiska område. De tillköp av fritidskort som nu erbjuds kommer att gälla i
hela regionen. Därmed förändras det ursprungliga syftet som var att ge ungdomar möjlighet att
delta i aktiviteter inom kommunens gränser och det tillkommer en ansvarsfråga kring ungdomarnas
nya möjligheter att resa. Kostnadsbilden ser naturligtvis helt olika ut beroende på vilka val som
görs. Om kommunen skall hålla samma kostnadsnivå som idag för tillköp av seniorkort och
fritidskort behöver dessa utgifter övervägas tillsammans. Även färdtjänstens kostnader bör beaktas
i detta sammanhang.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Förvaltningen överlämnar ärendet utan beslutsförslag.

Annika Friberg

Bodil Ahnoff

Tf utvecklingschef

koordinator

Beslutsunderlag

·

·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande 2020-04-23
PP-presentation fritidskort
Skolkortspriser 2019-2020 VT
Översikt fritidskort och seniorkort VGR
Ungdomsrådet-protokollsutdrag2020_03-19
synpunkter fritidskort Ungdomsrådetsynpunkter fritidskort sektorUB
synpunkter fritidskort chefer kultur och fritid
Yttrande från säkerhetenheten
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Rania Farah, Bodil Ahnoff

Bakgrund
Västtrafik kommer att införa ett nytt zonsystem den 4 november 2020. Detta berör kommunens
tillköp av Fritidskort, seniorkort (65+) samt förändringar i prisstödsmodellen för färdtjänst.
Ales fritidskort var från början ett pilotprojekt som av Västtrafik skulle utvärderas inför arbetet
med en ny pris- och sortimentsstrategi som kommunerna skulle kunna göra tillköp från. Syftet med
Ales fritidskort från Ale kommuns sida var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i
fritidsaktiviteter i hela kommunen. Tiden för vår pilot har under åren förlängts och nu när
Västtrafik inför det nya zonsystemet kommer Ale kommun inte längre ha möjlighet att beställa
Ales fritidskort. Göteborgs stad har haft en form av fritidskort inom den egna kommunen som
också tas bort nu. Det har inte funnits möjlighet för övriga kommuner inom Västra
Götalandsregionen att köpa ett kort likt Ales, eftersom detta var en pilot.
Ales fritidskort gäller till och med vårterminen 2020, därefter - från och med höstterminen 2020 hänvisas kommunens eventuella tillköp till Västtrafiks ordinarie fritidskortssortiment. Dessa
fritidskort kommer att gälla regionen runt. Korten kan beställas i skolkortsportalen i mitten av maj
2020.
Det finns anledning att beakta kostnaderna för seniorkort och färdtjänst i samband med beslut om
fritidskort. Enligt Västtrafiks informationsbrev (16/4 2020) om ny zonstruktur kommer
seniorkorten inte påverkas prismässigt för budgetåret 2021. Bedömningen utifrån nuvarande
information är dock att kostnaderna kommer att öka 2022 på grund av att reseområdet utökas.
Dagens seniorkort ger fria resor inom Ale kommun dygnet runt. De nya seniorkorten som
Västtrafik erbjuder gäller i hela zon B (Kungälv, Partille, Lerum, Härryda, Alingsås, Kungsbacka,
Stenungssund, Lilla Edet, Tjörn).
Västtrafik arbetar med att ta fram en ny prisstödsmodell för färdtjänstavgifterna. Nuvarande
modell kommer att gälla 2020 ut. Kostnaderna för färdtjänst har ökat under senare år, hur
kostnadsbilden kommer att se ut och om den påverkas av ny beräkningsmodell, är idag oklart.
Samråd/samverkan
Eftersom ungdomars resande sker till stor del med kollektivtrafik har de fått möjlighet att uttala sig
i frågan representerade av Ales ungdomsråd. Ungdomsrådets syfte är öka unga människors
möjlighet till inflytande över sin vardag och som ska fungera både som inspiration och rådgivare
för politiska beslut. Rådet är en referensgrupp och remissinstans för kommunens beslutsfattare i
ungdomsrelaterade frågor.
Dessa frågor har ställts till Ungdomsrådet, till sektor Kultur och Fritid och till sektor Utbildning:
Vad fyller fritidskortet för funktion idag?
Vad blir konsekvenserna om det tas bort?
Vad blir konsekvenserna om kortet skulle utökas till att omfatta resor i hela regionen?
Något speciellt tillköp som Ungdomsrådet/er verksamhet vill förorda?

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(6)
Ungdomsrådet

har hanterat frågan vid ett par mötestillfällen
se bilaga: Ungdomsrådet-protokollsutdrag 2020 03 19
se bilaga Synpunkter fritidskort Ungdomsrådet
Remissyttrande
Intern remiss har gått till sektor Kultur och fritid och till sektor utbildning.
Chefer på Kultur och Fritid

se bilaga Synpunkter fritidskort chefer kultur och fritid
Sektor utbildning

se bilaga Synpunkter fritidskort sektorUB
Säkerhetenheten

se bilaga Yttrande från säkerhetenheten
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ales nuvarande fritidskort för årskurserna 7–9 samt för gymnasieungdomarna gäller inom
kommunens gränser. Fritidskortet gäller under skoldagar mellan klockan 16 - 22 och under helger
och lov mellan klockan 04 – 22 och kostar idag 922 kr per elev/år.
Kostnaderna för Ales fritidskort de senaste åren:
•
•
•

2017: 1 345 021,49
2018: 1 206 935,46
2019: 1 484 541,38

Från och med läsåret 2020/2021 kommer Västtrafiks tillköps alternativ vara:
Korterbjudande per elev/år
Fritid vardag 19-22
Fritid vardag 14-24
Fritid vardag 14-24 + helg 00-24
Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24
Fritid jul/sommarlov 00-24

Uppskattat pris 2021
616 kr
1205 kr
2132 kr
2795 kr
662 kr

Några prisexempel beroende på vilket kort, vilka åldrar och vilken omfattning man väljer.
•

Motsvarande kort som idag (+regionen runt) kr 2 713 +3% ca 2800kr x 2323 ungdomar
13–20 år = 6 504 400kr

•

Motsvarande kort som idag (+regionen runt) men bara för åk 9 + gymnasiet ca 1523 st.
4 264 400 kr
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•

Fritid vardag 19 – 22 (regionen runt) à 616 kr (inkl. 3%) x 2323 ungdomar =
1 430 968 kr

•

Fritid vardag 14 - 24+helg 00 - 24 (regionen runt) för hela nuvarande grupp à 2 132 kr =
5 106 140 kr

•

Fritid vardag 14 - 24 + helg (regionen runt) för åk 9 och gymnasiet 2 132 kr x 1 523 st. =
3 247 036 kr

•

Fritid vardag 14–24+helg 00–24 (regionen runt) för åk 7–9 =
2 451 800 kr

•

*Fritid jul-/sommarlov 00-24 för 7-9 + gymnasiet 2395 st. x 662 kr=
1 585 490 kr *just detta kort måste vara beställt före 15 maj 2020 för att gälla sommaren 2020

Nedan följer alternativ som andra kommuner valt
•

Skolkort till alla 04-19 inom kommunen
2395 x 4 455 kr = 10 669 725 – minus nuvarande köp ger en ökad kostnad på=
(730 x 4 455 kr= 3 252 150 =) 7 417 575

•

Fritid 100 dagar à 855 kr är ett alternativ för ungdomarna att köpa privat. Det gäller
vardagar 14-04, dygnet runt på helger och lov. (Gäller i 100 dagar).

Övriga upplysningar
Det går inte att lägga kontoladdning på skolkort.
De skolkort som berättigade grundskoleelever åk 7-9 får idag gäller 04-19 på skoldagar. De
skolkort som gymnasieelever får är i allmänhet Göteborg++ och de gäller kl.04-19 skoldagar.
Gymnasieelever som går i skolor i Ale får samma sorts kort som grundskoleelever i den mån de är
berättigade till skolkort.
En kartläggning (bilaga Översikt fritidskort och seniorkortVGR) visar att ett fåtal -4st av kommunerna i
Västra Götaland + Kungsbacka - erbjuder någon form av fritidskort till ungdomar.
Uträkningarna ovan bygger på beräknade antal elever i befolkningsprognosen för läsåret 2020 2021 i grundskolan respektive gymnasiet enligt nedan. Det är viktigt att beakta att siffrorna ovan är
beräknade utifrån möjligheten att alla berättigade elever i de angivna grupperna får ett fritidskort.
Antal ungdomar 2020 - 2021
åk 7–9
ca 1222
gymnasiet
ca 1173
Tot. 2395 ungdomar är berättigade till fritidskort enligt dagens regler (man måste vara inskriven på
en grundskola åk 7- 9 eller i gymnasieskola och vara folkbokförd i Ale kommun)
Idag är det bara ca en tredjedel av berättigade gymnasieelever som hämtar ut ett fritidskort –
orsaken är oklar. Det kan bero på att man inte ser ett kort begränsat till Ale som attraktivt, det kan
också bero på att man inte känner till att man är berättigad ett fritidskort. Den låga siffran på
uttagna kort kan komma att förändras om ett regionen runt-kort erbjuds eller om alla gymnasieelever
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nås av informationen att de erbjuds ett kort. Vi har inga eller endast marginella utgifter för de
gymnasieelever som inte hämtar ut något fritidskort. Samtliga elever i grundskolan åk 7-9 får idag
ett fritidskort.
Enligt statistik från västtrafik för 2019 gjordes 121 576 resor med fritidskorten i Ale. Ett snitt på de
ca1622 utlämnade korten ger vid hand att ungdomarna rest 1,44 resor/vecka. Statistik från 2015-19
visar med viss osäkerhet - men dock - att korten används företrädesvis under lovtid.
Barnperspektivet
Beslutet kommer att ha påverkan på ungdomars möjlighet att röra sig i och utanför kommunen,
förutsatt att det finns tillgång till kollektivtrafik där de bor eller dit de vill resa. De ungdomar som
inte är inskrivna i gymnasieskolan erhåller inget fritidskort enligt nuvarande regelverk. I och med
de tillköp av fritidskort som erbjuds i den nya zonstrukturen, kommer våra ungdomar 13-20 år –
om något av dessa tillköp beslutas- kunna röra sig fritt i regionen (zon A, B, C) under den tid som
kortet tillåter. Att ungdomar kan resa fritt inom ett större område kan ses som problematiskt ur
ansvarssynpunkt. Men det kan också ses som en positiv förändring där möjlighet till deltagande i
aktiviteter och sociala kontakter ges inom ett större geografiskt område, jämfört med dagens
fritidskort.
Sektor Utbildning har lämnat synpunkter se Remissyttrande ovan.
Miljöperspektivet
Beslut om fria fritidsresor kan påverka miljöperspektivet då det sannolikt innebär att fler barn och
unga kommer skjutsas av föräldrar om möjligheten till fria fritidsresor förändras eller fördyras.
Funktionshinderperspektivet
Anpassningarna i kollektivtrafiken har gjort det möjligt för fler med funktionsvariationer att resa
med den ordinarie kollektivtrafiken. Beslutet påverkar unga med funktionsvariationer på samma
sätt som övriga barn och unga. Se Barnperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Inga dokument som påverkar ärendet, förutom budgeten.
Ärendets kommunikationsbehov
Beslut i denna fråga behöver kommuniceras med ungdomar och föräldrar via de kommunala
verksamheter och deras kanaler mot målgruppen såsom Öppen ungdomsverksamhet, Ale Fritid,
Ale kulturskola, grundskolan, gymnasium, Ungdomsrådet, Föreningsrådet samt ale.se.
Förvaltningens bedömning och motivering
Kostnadsbilden för seniorkort, fritidskort och färdtjänstens prismodell förändras i och med att
Västtrafik inför tre zoner. Enligt Västtrafiks informationsbrev (16/4 2020) om ny zonstruktur
kommer seniorkorten inte påverkas prismässigt för budgetåret 2021. Bedömningen utifrån
nuvarande information är dock att kostnaderna kommer att öka 2022 på grund av att reseområdet
utökas. Hur den nya prisstödsmodellen för färdtjänsten kommer att påverka kostnaderna går inte
att bedöma i dagsläget.
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Om kommunen skall hålla samma kostnadsnivå som idag för tillköp av seniorkort och fritidskort
behöver dessa utgifter övervägas tillsammans. Även färdtjänstens kostnader bör beaktas i detta
sammanhang. I ovanstående räkneexempel finns två tillköpsmöjligheter som håller sig inom
nuvarande budgetramar (Fritid Jul/sommarlov och Fritid vardag 19 – 22).
Det finns möjligheter att ändra vilka åldersgrupper som får ta del av ett eventuellt tillköp. En
möjlighet är att även låta ungdomar på grundskolan att ansöka om ett kort i hopp om att bara de
som behöver det gör sig besvär att hämta ut ett kort. Det finns dock ingen garanti att korten
därmed kommer de mest behövande ungdomarna till del och det kräver en mycket större
administration än att dela ut till alla.
Syftet med Ales fritidskort var att alla ungdomar skulle ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter
inom kommunens geografiska område. De fritidskort som nu erbjuds kommer att gälla i hela
regionen och ger möjlighet till resor och deltagande i aktiviteter i ett större område. Därmed
förändras syftet och det tillkommer en ansvarsfråga kring ungdomarnas nya möjligheter att resa.
Ansvaret för ungdomarna åligger deras vårdnadshavare som eventuellt bör få möjlighet att
godkänna att deras ungdom tilldelas ett fritidskort.
Ungdomarnas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter på vardagar såsom Kulturskola, mötesplatser
och föreningsverksamhet skulle gynnas om de hade ett fritidskort som gav dem fria resor
vardagkvällar 19-22. Detta stämmer också väl överens med det nuvarande tillköpets syfte.
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Utredning – återremiss Fritidskort för ungdomar

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-04 återremitterades ärendet med 4st
utredningsuppdrag.
1. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till elever i årkurs 9 och
IM som ger möjlighet att resa vardagar mellan 14–24 och helger mellan 00–24.
Förvaltningen har konsulterat kommunjurist för juridisk vägledning och ser hinder i möjligheten att
ge elever på ett visst gymnasium fördelar framför andra.
Kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (2 kap
3 § kommunallagen). Bestämmelsen ger uttryck för likställighetsprincipen.
Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller
grupper på annat än objektiv grund. För att en kommun ska kunna behandla sina medlemmar olika
fordras alltså att beslutet om detta grundar sig på rationella hänsyn eller sakliga överväganden
(SKL:s kommentar till äldre kommunallagen, femte upplagan 2011, sid 70). Likställighetsprincipen
har prövats av domstolarna i ett flertal sammanhang och det finns en omfattande praxis.
Utdelning av fritidskort till elever på endast ett gymnasium strider mot likställighetsprincipen, om
det inte finns sakliga skäl för en sådan särbehandling. Förvaltningen känner inte till några sådana
skäl och gör bedömningen att det inte är möjligt att dela ut fritidskort till endast ett gymnasium.
Förslaget har därmed inte kostnadsberäknats.

2. Att utreda och kostnadsberäkna ett tillköp av fritidskort till gymnasieelever som
gäller vardagar mellan 19–22
beräknad årlig kostnad vid 100% uttag inom åldersgruppen

Kort
Fritid vardag 19–22

616 kr

Gymnasieelever*

administration
Hanteringstid KC
uppskattad 9 min

ca 1 178 st

1 178 x 10 min = 196,5 tim
summa
725 648 kr
200 h = 50 000 kr
* elever folkbokförda i Ale lå 2020–2021
Kommunen skulle med detta förslag bara betala för de uttagna korten och eventuella borttappade
kort. Hur frekvent kortet används påverkar inte kostnaden. Uttag av kort under senare år har
uppskattats till ca 30% av åldersgruppen gymnasieungdomar. Bakgrunden till denna siffra har inte
utretts. Det kan ha funnits okunskap om att möjligheten att ansöka om ett kort, det kan också vara
så att ett kort med begränsningen inom Ale kommun inte ansetts attraktivt..
Administration av Fritidskort för gymnasieelev:
1. Ta mot ansökan
2. Registerara ansökan i Artvise
3. Kontrollera i Artvise om kort ansökts tidigare
4. Kontrollera i KIR att folkbokförd i Ale
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. Skicka en fråga till UKF om vilken skola eleven går på
Uppskattad tidsåtgång: Det tar cirka 9 minuter ostördtid + ett par minuter för handläggare på UKF.
Hittills har Fritidskort inom Ale delats ut till ungdomarna utan målsmans godkännande. Ett förfarande
med underskrift av målsman vid ansökan om Fritidskort (numera regionalt) kan klargöra ansvarsfrågan
och man kan som förälder göra ett val för sin ungdom. Skolkort för årskurs 7-9 hanteras med en
ansökningsblankett -digital eller papper- där målsman ansöker om fria resor vid varje läsårsstart.
Skolskjutsansvarig på sektor utbildning bedömmer sedan om eleven har rätt till detta enligt gällande
regelverk. På ett liknande sätt skulle man kunna hantera fritidskort.
3. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheterna till ”alternativ finansiering
tillsammans med föräldrar” för hela gruppen 7–9 + gymnasieelever.
Finansiering tillsammans med föräldrar finns i andra kommuner (t.ex. Bengtsfors och Åmåls kommun).
Då går det till så att föräldrar som köper Fritid 100 dagar - kostnad ca 855 kr- till sina ungdomar kan
ansöka på särskild blankett samt skicka in kvitto till skolexpeditionen/ till kommunen så ersätts man
med 50% av kostnaden alternativt kommunen ersätter kostnader över 500kr för ett inköpt fritidskort.
Man gör alltså på lite olika sätt i de kommuner vi kontaktat.
Detta är alltså en möjlighet som skulle gälla alla ungdomar i en viss ålderkategori.
Läsår 2020-21

Antal elever i åk 7-9
Antal elever i gymnasieskolan

1183
1178
2361

totalt

Beräknad tid för administration av ansökan, utdelning och utbetalning för Fritidskort
Fritidskort för grundskoleelev (kommunens + Ahlafors fria):
1. Ta mot ansökan
2. Registerara ansökan i Artvise
3. Kontrollera i Artvise om subvention ansökts tidigare
4. Kontrollera i KIR att folkbokförd i Ale
5. Kontrollera i IST att eleven går på skolan
6. Göra underlag
7. Skicka underlaget till redovisning
Uppskattad tidsåtgång: Det tar cirka 10 minuter ostördtid, om uppgifterna vi fått stämmer.
Fritidskort för gymnasieelev:
1. Ta mot ansökan
2. Registerara ansökan i Artvise
3. Kontrollera i Artvise om subvention ansökts tidigare
4. Kontrollera i KIR att folkbokförd i Ale
5. Skicka en fråga till UKF om vilken skola eleven går på
6. Göra underlag
7. Skicka underlaget till redovisning
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uppskattad tidsåtgång: Det tar cirka 9 minuter ostördtid + ett par minuter för handläggare på UKF.
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Borttappat kort hanteras av elev/vårdnadshavare i dialog med Västtrafik eftersom det är
elev/vårdnadshavare som köpt kortet.

Erfarenheter från forskning bl.a. från DELMOS* är dock att de socionomiskt starka grupperna också
är de som är bäst på att utnyttja sådana här erbjudanden, vill man stötta de socioekonomiskt svaga
grupperna är metoden tveksam.
*I områden där många har hög utbildning och höga inkomster har invånarna ofta bättre förutsättningar att få sina rättigheter och
behov tillgodosedda än invånarna i bostadsområden där det finns socioekonomiska utmaningar. Människors möjligheter att ställa
krav på offentlig och kommersiell verksamhet i sitt bostadsområde samt på sina barns skolor och kvaliteten i barnens utbildning
påverkas av utbildningsbakgrund, ekonomiska villkor och kontaktnät. Därigenom riskeras en negativ spiral där segregationen
förstärker befintliga skillnader i levnadsvillkor i olika områden.
DELMOS - Delegationen mot segreation

Fritid 100 dagar -subventionering 50% >Några räkneexempel:
Kortkostnader
Erbjudande till elever skrivna i Ale kommun i åk 7-9 + gymnasieelever
2361 elever
100% uttag 2361 x 855kr = 2 018 655 kr -50% =1 009 328 kr x 4ggr =
70% uttag
1653st x 855 kr x3 = 2 565x 1653st = 4 239 945 -50% =
80% uttag
= 807 462 kr x 4 ggr =
50% uttag
= 504 664 kr x 4 ggr =
50% uttag
3 ggr/år =
uttag
100%

elevantal
2361

33%
779
uttag 2
kort/år

kortkostnad
855kr x 4 = 3420 kr =
8 074 620 – 50% subvention
=
855 kr x2 = 1710 x 779st =
1 332 090 kr -50% =

4 037 310 kr

666 045 kr

4 037 312 kr
2 119 973 kr
3 229 856 kr
2 018 656 kr
1 770 000 kr

administration
2361 st x 4
=9444 x 17 min
= 2 676 h
(669 000 kr)
779 x 2 = 1 558
x 17 min= 441 h
(110 250 kr)

Administrativa kostnader
De tidigarevarande Fritidskorten delades ut av skoladministratörerna på respektive skola för åk 7-9.
Eftersom det utdelades till alla elever krävdes en mindre administration där antal per klass beställdes
och lämnades ut i samband med busskortsutdelning. Visst arbete med efterbeställningar och med
förlorade kort har dock gjorts. Utdelning av kort till gymnasieelever har skett genom KC.
Beräknad tidsåtgång för administration av subventionering av fritidskort (enligt vidstående beräkning +
utbetalnings administration) är ca 15-20 minuter.
I följande exempel är det räknat på 17 minuter i snitt.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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80% uttag
2 140 timmar
50% uttag
1 338 timmar
Eftersom vi inte har någon tidigare erfarenhet av ett sådant här förfarande och inte vet hur många som
skulle komma att nyttja en subvention är det oklart vad utfallet skulle bli och de ekonomiska
konsekvenserna.

4. Att utreda och kostnadsberäkna möjligheten att mindre bemedlade familjer skall
kunna söka stöd för inköp av ett fritidskort.
Kommunens allmänna kompetens ger inte utrymme för inkomstomfördelande verksamhet och det är
för kommunen inte möjligt att med stöd av kommunallagen endast ge fritidskort till unga vars familjer
har sämre ekonomiska förutsättningar.
För att kommunen ska få ge understöd till enskild krävs direkt stöd i lag. Exempel på en sådan lag är
socialtjänstlagen. Understödet ska i så fall följa socialtjänstlagens regler för stöd. Familjer med behov
av bistånd för minderårigas resor kan söka stöd för detta genom kommunens biståndsbedömning.
Rent tekniskt är det möjligt att skapa en E-tjänst där familjer med en samlad inkost under en viss nivå
kan söka bidrag för Fritidskort.
.
2020-09-02
Bodil Ahnoff
Koordinator
Avdelningen för strategi och uppföljning
Sektor kommunstyrelsen
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Översikt fritidskort och seniorkort i kommuner inom VGR (+Kungsbacka)
Kommun

Fritidskort

Ale
Alingsås
Härryda
Kungsbacka

Special >2020
Fritid vardag
kl. 19 -22
-

Lerum
Lilla Edet
Stenungsund
Tjörn
Göteborg

Skolkort till alla med

Kungälv

Partille
Mölndal
Öckerö

Bengtsfors
Bollebygd
Borås
Falköping
Lidköping
Mark
Munkedal,
Strömstad
Svenljunga
Tranemo
Trollhättan
11st
Färgelanda
Gullspång
Götene
Hjo,
Karlsborg,
Lysekil
Mariestad
Skara
Skövde,
Sotenäs,
Tanum
Tibro,
Tidaholm,
Töreboda,
Uddevalla,
Ulricehamn,
Vara
Vänersborg
Åmål
19 st
Dals Ed
Essunga
Grästorp
Herrljunga
Mellerud

möjlighet att utöka för
555kr/termin

Regionen runt
-

anmärkning
Framtid?

Seniorkort
Fria resor

Oklar framtid

65+
65+
65+
65+

Skolkort t. alla

65+

Alla skolkort>19
vardagar 04:00-19:00
inom kommun

Fritid 19-22 inom
Gbg
Kvällar, helger, lov
Borås erbjuder
fritidskort på
sommarlov

65+
65+
65+
65+

75+
65+

lågtrafik

anmärkning

-

65+
-

75+

Inga fritidskort

Inga
seniorkort

Orust
Vårgårda

7 + 2 st

42/50 kommuner erbjuder idag någon form av seniorkort
5 kommuner erbjuder idag någon form av Fritidskort

Fritidskort
för Ale-ungdomar efter vt 2020

Om denna presentation
• Den första delen i denna presentation är de bilder som Dan-Ivar från
Västtrafik drog på KSAU förra året.
• Den andra delen är nya bilder som Utvecklingsavdelningen gjort för att ge
mer information i ärendet
• / Bodil Ahnoff
koordinator

Nuvarande (special) fritidskort upphör
• Det speciella fritidskort som vi har idag gäller bara i Ale kommun, helger,
lov 04-22, sommarlov 04-22 samt 16-22 skoldagar för åk 7-9 samt för
gymnasieungdomar.
• Detta fritidskort upphör i och med läsåret 2019-2020. Ale kommun
hänvisas framöver till Västtrafiks ordinarie fritidskortssortiment för läsåret
2020-21
• Dessa fritidskort kommer att gälla regionen runt
• Korten bör beställas i skolkortsportalen i mitten av maj 2020

Detta behöver man ta ställning till
• Skall kommunens ungdomar
erbjudas någon form av
fritidskort?
• Från vilken ålder i så fall skall de
få möjlighet att röra sig runt i
hela regionen?
• Vilket av Västtrafiks
korterbjudanden skulle i så fall
bli aktuellt?

korterbjudande

Uppskattat pris 2021

Fritid vardag 19-22

616 kr

Fritid vardag 14-24

1205 kr

Fritid vardag 14-24 + helg 00-24

2132 kr

Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24

2795 kr

Fritid jul-/sommarlov 00-24

Västtrafiks prislista 2019-2020
Nuvarande fritidskort kostar ca 922 kr/st

662 kr

Hur kommer andra kommuner att göra?
En omvärldsbevakning
• Visar att bara 5 av 50 kommuner i
vår region erbjuder någon form av
fritidskort

Nya priser 16 april 2020
• När nytt zonsystem införs
november 2020 ändras delvis
förutsättningarna och priser – hur
andra kommuner gör med sina
tillköp då är oklart eftersom
prisbilden inte klarnar förrän 16
april 2020.

Idag - i framtiden?
Kostnader föregående år

Antal skolungdomar 2020-2021

• 2017: 1 345 021,49

• Åk 7

402

• 2018: 1 206 935,46

• Åk 8

422

• 2019: 1 484 541,38

• Åk 9

398

ca1222

• Gymnasiet
400*** uthämtade av
983+120*+70**= 1173
• TOTALT

2395st (möjliga) kort

•

Lärlingsgymnasiet **Ale gymnasium

•

’’’bara ca 34% av gymnasieelever har hämtat ut fritidskort

Några räkneexempel- utifrån Västtrafiks prislista
• Motsvarande kort som idag (+regionen runt) kr 2 713
+3% ca 2800 x 2395 ungdomar 13-20 år =
6 706 000kr
• Motsvarande kort som idag (+regionen runt) men bara
för åk 9 + gymnasiet ca 1571 st
4 398 800 kr
• Fritid vardag 19 – 22 (regionen runt) à 616 kr (inkl.
3%) x 2395 ungdomar 1 475 320 kr
• Fritid vardag 14-24+helg 00-24 (regionen runt) för hela
nuvarande grupp à 2 132 kr = 5 106 140 kr
• Fritid vardag 14-24 + helg (regionen runt) för åk 9 och
gymnasiet 2 132 kr x 1 571 st =
3 349 372 kr

•

Fritid vardag 14-24+helg 00-24 (regionen runt)
för endast åk 7-9, 1222 st x 2795 kr =
2 451 800 kr

•

Fritid jul-/sommarlov 00-24 för 7-9 + gymnasiet
2395 st x 662 kr=
1 585 490 kr

Andra alternativ
Skolkort till alla 04-19 inom kommunen
2395 x 4 455 kr = 10 669 725 – nuvarande köp
ökad kostnad=
(730 x 4 455 kr= >3 252 150 kr =)
7 417 575
Fritidskort 100 dagar
kan ungdomar köpa privat för 855 kr

Alltså…
• Skall kommunens ungdomar erbjudas någon form av fritidskort?
• Från vilken ålder i så fall skall de få möjlighet att röra sig runt i hela
regionen?
• Vad får det kosta?
• Vilket av Västtrafiks korterbjudanden skulle i så fall bli aktuellt?

Den 16 april meddelar Västtrafik de nya priserna på fritidskort, seniorkort och periodkort

I mitten av maj bör alla skolkort och fritidskort för läsåret 2020-2021 beställas

Synpunkter från sektor Utbildning
I ett ansträngt ekonomiskt budgetläge finns anledning att prioritera vilka satsningar som ska
genomföras inom ramen för kommunens budget. Vid prioritering av resurser ser sektorn att
ekonomiska medel satsas på resor inom ramen för undervisningen, istället för att subventionera resor
utanför skoltid.
Varför prioritera resor inom ramen för undervisningen?

Att möjliggöra resande och utflykter innebär att skolor kostnadsfritt i högre utsträckning än tidigare får
möjlighet att koppla undervisning till andra lärmiljöer och därmed ge barn och elever nya upplevelser
och ökade förutsättningar till måluppfyllelse. Att utbildningen bedrivs på fler platser i samhället ger
barn och elever chans att upptäcka nya intresseområden, möjligheter och plattformar vilket är särskilt
viktig för de barn och elever som inte får tillgång detta på sin fritid.
Att erbjuda möjlighet till kultur och aktiviteter inom ramen för skoltiden är en insats som bidrar till att
främja likvärdighet i skola. Socioekonomiska förutsättningar i form av föräldrarnas bakgrund
beträffande språk, utbildning och inkomst avgörande för 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.
Möjlighet att ansöka om fritidskort

Det finns elevgrupper som av olika anledningar har behov av ett fritidskort. Därför ser sektorn positivt
på att möjliggöra att elever vid behov kan ansöka om fritidskort. Vid utformning av en sådan process är
det viktigt att den utformas på ett sådant sätt som inte riskerar att stigmatisera elever som ansöker om
stöd.

Linnea Löfström Engdahl
Verksamhetsutvecklare
______________________
sektor utbildning
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PROTOKOLL

Ungdomsrådet
Sammanträdesdatum: 2020-03-19

1(1)

Protokollsutdrag
§ 38

Fritidskorten
Ärendet
Västtrafik kommer att förändra hela prissystemet för kollektivtrafiken vilket medför att
fritidskorten försvinner. Ungdomsrådet får information om några möjliga nya alternativ på kort.
De flesta alternativ innebär en kraftig ökning av kostnaden.
Beslut
Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen ett uppdrag att arbeta vidare med fritidskort till
ungdomar i nya prissystemet för kollektivtrafik.

Priser exkl 6 % moms

Skolkortspriser läsåret 2019/2020
Med nya priser fr.o.m. VT 2020
Läsårspris
Korttyp

Prislista daterad:

Kommun 04-19
Kommun 04-24
Göteborg+ 04-19
Göteborg+ 04-24
Göteborg++ 04-19
Göteborg++ 04-24
Kranskommun 04-19
Kranskommun 04-24
Flerkommun 04-19.30
Flerkommun 04-24
Regionen Runt 04-19.30
Regionen Runt 04-24
Flerkommun+ 04-19
Flerkommun+ 04-24
Tätort Borås och ToV 04-19
Tätort Borås och ToV 04-24
Tätort 04-19
Tätort 04-24
Fritid vardag 19-22
Fritid vardag 14-24
Fritid vardag 14-24 + helg 00-24**
Fritid vardag 14-24 + helg/lov 00-24**
Fritid jul-/sommarlov 00-24
Skolstartkort
Tillfälligt skolkort, 7 dagar
Tillfälligt skolkort, 12 dagar
7 dagar kort
Göteborg Fritid 19:00-22:00

2019-01-06

2020-01-05

(Nio niondelar)

(Nio niondelar)

4 325
6 518
6 227
8 420
7 905
10 097
6 786
8 979
6 786
8 979
9 881
12 074
8 688
10 881
3 244
5 437
2 908
5 101
586
1 147
2 030
2 660
631
50 kr/st
50 kr/st
85 kr/st
206 kr/st
531 kr/läsår

4 325
6 584
6 414
8 672
8 129
10 387
7 010
9 269
7 010
9 269
10 180
12 438
8 949
11 208
3 319
5 577
2 983
5 242
598
1 170
2 070
2 713
643

(Fr.o.m. VT-20)

-15/9*

Höstterminen
16/9-15/10 16/10-15/11 16/11-15/12
(Åtta niondelar)

1 922
2 897
2 768
3 742
3 513
4 488
3 016
3 991
3 016
3 991
4 392
5 366
3 861
4 836
1 442
2 416
1 293
2 267
260
510
902
905
631

3 845
5 830
5 639
7 624
7 151
9 137
6 157
8 142
6 157
8 142
8 949
10 935
7 868
9 853
2 925
4 911
2 627
4 612
527
1 033
1 827
2 466
631

(Sju niondelar)

3 364
5 106
4 947
6 689
6 273
8 015
5 403
7 145
5 403
7 145
7 851
9 593
6 902
8 644
2 565
4 307
2 304
4 045
462
905
1 601
2 242
631

16/12-15/2*

Vårterminen
16/2-15/3
16/3-15/4

(Sex niondelar) (Fem niondelar) (Fyra niondelar)

2 884
4 382
4 255
5 753
5 394
6 893
4 649
6 147
4 649
6 147
6 753
8 252
5 937
7 435
2 204
3 702
1 980
3 479
397
778
1 376
2 017
631

2 403
3 658
3 563
4 818
4 516
5 771
3 895
5 149
3 895
5 149
5 655
6 910
4 972
6 226
1 844
3 098
1 657
2 912
332
650
1 150
1 793
598

1 922
2 926
2 850
3 854
3 613
4 617
3 116
4 119
3 116
4 119
4 524
5 528
3 977
4 981
1 475
2 479
1 326
2 330
266
520
920
1 563
598

(Tre niondelar)

16/4-15/5
(Två niondelar)

1 442
2 195
2 138
2 891
2 710
3 462
2 337
3 090
2 337
3 090
3 393
4 146
2 983
3 736
1 106
1 859
994
1 747
199
390
690
1 333
598

961
1 463
1 425
1 927
1 806
2 308
1 558
2 060
1 558
2 060
2 262
2 764
1 989
2 491
737
1 239
663
1 165
133
260
460
1 103
598

*) Beställningar t.o.m. 15/9 får delad faktura (ht = 4 niondelar + vt = 5 niondelar av läsårspriset).
**) Debiteras enligt prislistan ovan. 4 respektive 5 niondelar av läsårspriset gäller inte denna produkt.
Fakturering sker i september och i januari.
Beställningar fr.o.m. 16/9 faktureras i januari med respektive belopp enligt tabellen ovan.
Beställningar fr.o.m. 16/1 faktureras i maj med respektive belopp enligt tabellen ovan.

2019-12-02

Nödinge 2020-04-21

Undomsrådets talesgrupp lämnar dessa synpunkter på frågan om Fritidskort
Vad fyller fritidskortet för funktion idag?
Alla ungdomar använder fritidskortet hela tiden. När de stannat kvar längre efter skolan för att
umgås med vänner, när de är på aktiviteter, träningar, mötesplatser, planeringsgrupper,
inflytandegrupper, ute och shoppat; under alla fritidsaktiviteter helt enkelt. Det är det resekortet de
använder på kvällar, helger och lov. När det kommer till att alla gymnasieelever inte hämtar ut det,
är ungdomarna säkra på att det handlar om att de inte känner till möjligheten. Ingen har sett någon
information som gått ut, utan haft tur och hört från någon kompis att det funnits. Fritidskortet skolar
även in ungdomar tidigt i livet att använda sig av lokaltrafiken och främjar att man tar del av
aktiviteter utanför sitt område och bygger broar unga över gränserna.
Vad blir konsekvenserna om det tas bort?
Beslutet kommer att ha påverkan på ungdomars möjlighet att röra sig i och utanför kommunen,
förutsatt att det finns tillgång till kollektivtrafik där de bor eller dit de vill resa. Det kommer att
påverka deras möjlighet att ta sig till vänner, föreningsliv, kulturskola, mötesplatser etc. Det
kommer påverka deras sociala vardag. Det blir svårare för unga att ta del av de aktiviteter som
erbjuds; Ale är en utdragen kommun och oftast sker aktiviteter inte där man bor. Detta gäller även
att delta i planeringsgrupper, inflytandegrupper och annat som har med ungas engagemang att göra.
I Ale är det även så att många ungdomar går i en högstadieskola som inte ligger direkt i sitt område
vilket innebär att man får vänner som bor lite varstans, utan fritidskortet kan de inte längre träffas. I
synnerhet kommer det att påverka ungdomar med lägre socioekonomiska förutsättningar.
Vad blir konsekvenserna om kortet skulle utökas till att omfatta resor i hela regionen?
Från ungdomsrådets sida ser de att regionen-runt kort skulle möjligtvis öka risken att en ungdom
åker iväg för att träffa någon de mött online eller liknande. Det skulle även öka risken att ungdomar
kan vara långt borta från familjen om något skulle hända. Positiva konsekvenser av ett regionenruntkort handlar om ökad möjlighet till socialt nätverkande, att kunna umgås med vänner och
bekanta som bor i andra områden än Ale. Gymnasie-elever lär känna många vänner utanför
kommunen, främst i Göteborg, men även sådana som pendlar till skolan från andra närliggande
kommuner. Med ett regionen-runtkort kan man umgås med sina skolkamrater och ta del av
aktiviteter inom ett större område.
Något speciellt tillköp som UR vill förorda?
Ungdomsrådet tycker att det är viktigt att hela ungdomsgruppen får fritidskort. Korten behöver
fungera på helger och lov, vi är överens om att detta kort är det bästa:
Fritid vardag 14 - 24+helg 00 - 24 (regionen runt) för hela nuvarande grupp à 2 132 kr = 5 106 140
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Synpunkter på frågan om Fritidskort för ungdomar i Ale kommun från sektor
Kultur och fritid
Det har inte varit möjligt att få fram en uppgift på hur många av kulturskolans elever som använder
fritidskortet. Därför är det omöjligt att sia om konsekvenser. Det är bara några enstaka röster som
höjts och pekat på orättvisa i att kulturskolan inte har samma utbud på alla orter.
Det hade varit mycket praktiskt om alla elever kunde åka fritt mellan orterna under skoltid. Detta
för att underlätta/ möjliggöra att alla elever skall kunna ta del av det kulturutbud kommunen skall
tillhandahålla. Idag är det mycket krångligt att ordna med bussresor, inte minst ur ett
administrativt perspektiv. Det är också knivigt att tydliggöra ansvarsuppdelningen mellan skolan
och kulturenheten rörande resor till olika kulturaktiviteter under skoltid.
Ulf Berglund, Enhetschef Kultur
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Yttrande från säkerhetsenheten
Angående ärendet rörande förändring av fritidskort för Ale kommuns ungdomar.
Säkerhetsenhetens uppfattning är att det i den rådande situationen med en kommunalekonomi som
påverkas mycket av pågående förändringar i demografi samt corona-pandemin är viktigt att inta ett
totalkommunalt perspektiv och arbeta kunskapsbaserat i syfte att fatta ett sakligt och hållbart beslut.
Säkerhetsenheten delar sektor utbildnings uppfattning om att fokus bör ligga på att prioritera att
ekonomiska medel i första hand avsätts till resor inom ramen för den ordinarie skolundervisningen,
istället för att subventionera resor utanför skoltid via ett tillköp av ett särskilt fritidskort.
Säkerhetsenhetens bedömning ligger samtidigt i linje med de globala trenderna såsom
digitaliseringstrenden, som medför att merparten av barn och unga väljer allt oftare att tillbringa sin
fritid hemmavid. En stor del av den sociala interaktionen mellan barn och unga på fritiden, har
samtidigt förflyttats från det offentliga till det virtuella rummet, samtidigt som intresset för att
engagera sig i föreningsverksamhet minskar.
Trenderna lokalt är samtidigt att alltfler ungdomar väljer mopeder och andra alternativa färdmedel
framför just resor med kollektivtrafik på sin fritid. Flera unga bor utanför de ordinarie
kollektivtrafikstråken vilket innebär att deras rese möjligheter är begränsade.
Ale kommun och sektor kultur och fritid har dessutom gjort betydande investeringar i att förbättra
möjligheter till aktiv fritid, med 3 stycken öppna mötesplatser (för barn och unga 13 – 20 år)
utspridda över hela kommunen, bibliotek, idrottshallar, simhall, en kulturskola, flera utomhus-gym
och andra idrotts- och fritidsanläggningar och arrangemang som specifikt riktar sig till barn och
unga, som t.ex. Ale Outdoor, Ale Open Court, Megadagen och Festivalborg.
Därutöver har Ale kommun fantastiska naturtillgångar, goda cykelvägar och gångstråk som länkar
ihop hela kommunen och ett rikt lokalt föreningsliv med ett stort utbud av olika typer av idrottsliga
och andra aktiviteter, som ger stora möjligheter till aktiv fritid för våra barn och unga i kommunen.
Det är värt att nämna i detta sammanhang att av 49 kommuner i vår region, endast 5 av dessa,
erbjuder i dagsläget någon form av fritidskort, även om de nu behöver ta ny ställning med tanke på
nya zoner och nya priser är det ändå en omständighet som är värd att beakta i sammanhanget utifrån ett kommunalt perspektiv.
En viktig faktaomständighet är samtidigt att endast 35 % av alla gymnasieelever hämtar ut
fritidskortet.
Utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv är det samtidigt oklart vilka effekter ett regionenrunt-kort kan få för barn och unga särskilt de i yngre åldrar. Utifrån ett riskbedömningsperspektiv
bör frågan om kommunens ansvar för unga som utan vårdnadshavares medgivande kan resa långa
sträckor och därmed riskera att försätta sig i situationer som de inte har erfarenhet eller förmåga att
hantera.
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Säkerhetsenheten har inte kunnat finna evidens som styrker de brotts- eller drogförebyggande
effekterna av en sådan åtgärd i form av fria reser på kvällar, helger och lov.
Säkerhetsenhetens sammantagna bedömning är att ett tillköp av ett särskilt fritidskort till en extra
kostnad inte kan anses vara en kostnadseffektiv åtgärd för att nå hög delaktighet, tillgängliga
fritidsaktiviteter, aktivt föreningsliv och trygg och säker fritid.
Ett alternativ hade kunnat vara att möjliggöra individuell ansökan om för fritidskort för barn och
ungdomar som av personliga skäl kan ha behov av fritidsresor.
Dzemal Sabovic
Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention
______________________
Sektor kommunstyrelse
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-11-09

KF § 199

Dnr KS.2020.434

Lokalförsörjningsplan 2022-2031
Ärendet
Ärendet utgår.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

KS § 165

Dnr KS.2020.434

Lokalförsörjningsplan 2022-2031
Ärendet
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2022-2031 redogör för kommunens
lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under
en tioårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda, kommunala
verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka behov som ingår i den
långsiktiga planeringen.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut
och samtliga lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas
och ska ses som prioriterade. Om processen för investeringsbudget visar att det
inte finns ekonomiskt utrymme för samtliga investeringar som anges i
lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket investeringsutrymme som finns och
först därefter arbetas en prioriteringslista fram av beredningsgruppen och listan
ska även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas fram i tiden
Antagen plan utgör tillsammans med beslutad investeringsbudget ett uppdrag
från fullmäktige till servicenämnden att utreda, presentera och genomföra
lösningar för lokalbehoven tillsammans med verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-08
Servicenämndens beslut § 89 2020-10-06
Tjänsteutlåtande seå sektor service 2020-09-23
Lokalförsörjningsplan 2022-2031
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
lokalförsörjningsplan 2022-2031.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för
lokalbehoven tillsammans med verksamheterna utifrån det beslut
kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
lokalförsörjningsplan 2022-2031.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för
lokalbehoven tillsammans med verksamheterna utifrån det beslut
kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Servicenämnden
Fastighetschef
Författningssamlingen/styrdokument

För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-10-27

KS § 150

Dnr KS.2020.434

Information om ärendet Lokalförsörjningsplan 20222031
Ärendet
Lokalstrateg Helena Bokvist och sektorchef service Rickard Tassini informerar
om ärendet Lokalförsörjningsplan 2022-2031.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om informationen kan noteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.434
Datum: 2020-10-08
Kanslichef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se
Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsplan 2022-2031
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2022-2031 redogör för kommunens lokalbehov och
anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen visar
invånare, förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka
behov som ingår i den långsiktiga planeringen.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut och samtliga
lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas och ska ses som prioriterade.
Om processen för investeringsbudget visar att det inte finns ekonomiskt utrymme för samtliga
investeringar som anges i lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket investeringsutrymme som
finns och först därefter arbetas en prioriteringslista fram av beredningsgruppen och listan ska
även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas fram i tiden
Antagen plan utgör tillsammans med beslutad investeringsbudget ett uppdrag från fullmäktige
till servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven
tillsammans med verksamheterna.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa lokalförsörjningsplan
2022-2031.
Kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt servicenämnden att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven tillsammans med verksamheterna
utifrån det beslut kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Erik Bergman
Kanslichef

Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-10-08
Protokollsutdrag från servicenämnden 2020-10-06 §
Tjänsteutlåtande seå sektor service 2020-09-23
Lokalförsörjningsplan 2022-2031
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Servicenämnden
Fastighetschef
Författningssamlingen/styrdokument

För kännedom
Samtliga nämnder

Bakgrund
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2022-2031 redogör för kommunens lokalbehov och
anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen visar
invånare, förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka
behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige.
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse
behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för
outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver
lokalbehov, även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och
hållbara lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på långsiktig planering för att behålla och hållbart
utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service,
förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera,
utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service
i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.
Ale kommuns vision är, Ale - Lätt att leva. Tillsammans ska kommunen förenkla människors
vardag och lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga
verksamhetslokaler vilka bidrar till hög produktivitet samt är tillgängliga och attraktiva.
Kommunens lokaler ska användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten. Beredningsgrupp lokaler,
där samtliga sektorer finns representerade, följer upp projektens status under året. Bevakning av
beslutade lokalprojekt ska löpande stämmas av mot verksamheter och befolkningsprognos.
Projekt kan komma att revideras och flyttas mellan åren om förutsättningarna förändras.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut och samtliga
lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas och ska ses som prioriterade.
Om processen för investeringsbudget visar att det inte finns ekonomiskt utrymme för samtliga
investeringar som anges i lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket investeringsutrymme som
finns och först därefter arbetas en prioriteringslista fram av beredningsgruppen och listan ska
även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas fram i tiden
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3(3)

Antagen plan utgör tillsammans med beslutad investeringsbudget ett uppdrag från fullmäktige
till servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven
tillsammans med verksamheterna.
Samråd/samverkan
Samråd har ej skett.
Remissyttrande
Lokalförsörjningsplanen har varit remitterad till nämnderna.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Investeringsbudgeten och vilket utrymme som där finns utgör grunden för en vidare prioritering
bland de behov som redogörs för i lokalförsörjningsplanen.
Barnperspektivet
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Miljöperspektivet
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Funktionshinderperspektivet
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun
Ärendets kommunikationsbehov
Beredningsgrupp lokaler arbetar vidare med frågorna efter planens antagande och i gruppen
finns nyckelfunktioner för att sprida informationen vidare.
I övrigt expediering enligt ordinarie rutin.
Förvaltningens bedömning och motivering
Lokalförsörjningsplanen är utarbetad av sektor service tillsammans med beredningsgrupp
lokaler, som innehåller nycketpersoner som representerar olika sektorer och funktioner.
Processen för lokalförsörjningsplanen har förtydligats och det är klargjort att det är genom
beslut om investeringsbudgeten som den slutgiltiga prioriteringen sker av behoven.
Förvaltningen föreslår att lokalförsörjningsplan 2022-2031 antas av kommunfullmäktige.
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Lokalförsörjningsplan 2022-2031 Ale kommun har tagits fram av beredningsgrupp lokaler. Arbetet
har letts av Helena Bokvist, lokalstrateg, och Tony Jönsson, fastighetschef, i samarbete med
medarbetare från övriga sektorer.
Samtliga foton är hämtade från Ale kommuns bildbank.
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1 Lokalförsörjningsplan Ale kommun
Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2022-2031 (LFP) redogör för kommunens lokalbehov
och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen
visar vilka behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas
av kommunfullmäktige.
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse
behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för
outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver
lokalbehov, även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och
hållbara lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart
utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service,
förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna
finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på
förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.
Samtliga lokalbehov för sektor arbete, trygghet och omsorg (ATO), service (S),
kommunstyrelsen (KS), kultur och fritid (KoF), samhällsbyggnad (SB,) samt utbildning (U),
redovisas i lokalförsörjningsplanen.
Ale kommuns vision Lätt att leva innebär bland annat att i Ale är det nära till skola, arbete
och sköna naturupplevelser. Tillsammans ska kommunen förenkla människors vardag.
Lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga verksamhetslokaler
vilka bidrar till hög produktivitet samt är tillgängliga och attraktiva. Kommunens lokaler ska
användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.

Kommunfullmäktige antog 2017 (Dnr KS.2017.181) mål och strategier för lokalförsörjning i
Ale kommun. I denna framförs bland annat flexibla lösningar för att möta demografiska
variationer, kommunens nybyggda lokaler ska ha minst två möjliga användningsområden,
tidig planering med detaljplan och projektering för att möta förväntad exploateringstakt i
kommunen, avveckling av lokaler som på sikt är för dyra att renovera och driva liksom ett
långsiktigt perspektiv på hållbarhet när ställning tas till om en lokal ska renoveras eller om
nybyggnad är ett bättre alternativ.
1.2 Uppdrag till servicenämnden.
Antagen lokalförsörjningsplan utgör tillsammans med beslutad investeringsbudget ett
uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att utreda, presentera och genomföra
lösningar för lokalbehoven tillsammans med verksamheterna.
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1.1 Strategier för lokalförsörjning

1.3 Process för lokalförsörjningsplan
Politiska beslut
Planerat
bostadsbyggande
Befolkningsprognos
Lokalkapacitet

Behovsanalys
per sektor

Beslut i
nämnder

Sammanställning i
beredningsgrupp
för lokaler

Processen för lokalförsörjningsplanen startar med att sektorerna tar fram behovsanalyser för
verksamheterna. Underlag för analyserna är bland annat politiska beslut, framtida behov
utifrån planerat bostadsbyggande, befolkningsprognos och befintlig lokalkapacitet.
Behovsanalyserna används som underlag när beredningsgrupp lokaler sammanställer samtliga
verksamheters behov och påbörjar arbetet med lokalförsörjningsplanen. En sammanställning
av samtliga lokalbehov presenteras i bilaga 1.

Yttrande och
beslut i
lokalstyrgrupp

Beslut i
servicenämnd

Beslut i
Kommunstyrelsen

Beslut i
Kommunfullmäktige

Förvaltningsledningen, lokalstyrgruppen, granskar samtliga lokalbehov utifrån en strategisk
och kommungemensam nivå. Därefter godkänner servicenämnden lokalförsörjningsplanen
som skickas vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut.

Konsekvens- och
rimlighetsanalys

Remissyttrande

Beslut i
servicenämnd

Underlag för
investeringsbudget
till KS och KF

Efter att lokalförsörjningsplanen antagits av kommunfullmäktige återgår den till sektor
service verksamhet fastighet för en konsekvens- och rimlighetsanalys av de olika behoven.
Därefter sker en prioritering i beredningsgrupp lokaler och därefter lokalstyrgruppen för
vidare remittering till respektive nämnd. Servicenämnden godkänner prioriteringarna vilka
utgör underlag för den investeringsbudget som beslutas i KS och KF och utgör beställning till
sektor service.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen.
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1.4 Koppling till andra dokument
Ale kommuns verksamhetsplan med budget 2020 är det överordnade styrande dokumentet.
I denna pekas följande fokusområden som knyter an till till Agenda 2030 ut:
• Hälsa och välbefinnande (Agenda mål 3)
• God utbildning för alla (Agenda mål 4)
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Agenda mål 8)
• Hållbara städer och samhällen (Agenda mål 11)
• Bekämpa klimatförändringar (Agenda mål 13)
Samt även genomförande och globalt partnerskap (Agenda mål 17) som stöd i
genomförandet.
Utöver detta finns Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF 2017 §104 och
Lokalförsörjningsprocess Ale kommun, KF 2017 §103. De två senare ingår i sektor service
utvecklingsuppdrag att se över.
De stödjande dokumenten som har använts som underlag vid framtagandet av
lokalförsörjningsplanen är Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2020-2024,
Befolkningsprognos 2020-2031 och Behovsanalyser för lokaler för sektorerna ATO, KoF, S,
KS, SB samt U.

Foto: scandinav_J1x2
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2 Planerat bostadsbyggande
Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram ”Planerat bostadsbyggande Ale kommun
2020-2024” upprättad 2020-02-21. Underlaget ligger till grund för Ale kommuns
befolkningsprognos.
Planerat bostadsbyggande redovisar en möjlig utbyggnadsvolym om 1 125 bostäder under
planeringsperioden 2020-2024. Det innebär en möjlig utbyggnad med, i snitt, 225 bostäder
per år. Till småhus räknas både enfamiljshus, parhus och radhus. Siffrorna inkluderar
styckebyggnation för respektive delområde.

Planerat bostadsbyggande i antal bostäder för respektive delområde och år. Källa: Planerat bostadsbyggande
Ale kommun 2020-2024, Ale kommun.

För tidsperioden 2020-2031 planeras för 3 824 bostäder.

Planerat bostadsbyggande i antal bostäder för respektive delområde och år. Källa: Planerat bostadsbyggande
Ale kommun 2020-2024, Ale kommun.

Antalet bostäder som ingår i planerat bostadsbyggande är säkrast de närmaste fem åren.
Därefter är det många osäkerheter kring byggande samt konjunkturen, vilket påverkar
prognosens osäkerhet på lång sikt. Inför framtagandet av befolkningsprognosen har planerat
bostadsbyggande reviderats. Det är främst för att få ett realistiskt underlag att utgå från. Det är
framförallt antaganden om styckebyggande, tillfälliga bostäder och osäkerhet i de fördjupade
översiktsplanerna för Nödinge och Älvängen som påverkar de första fem åren i prognosen. På
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längre sikt är prognosförutsättningarna sänkta i förhållande till planerat bostadsbyggande.
Anledningen är att det ska ge en säkrare prognos, men fortfarande ha ett säkerhetsspann för
planering. De prognosförutsättningar som använts visas i nedanstående tabell.

Prognosförutsättning - bostadsbyggnation, 2020-2031. Källa: Befolkningsprognos 2020-2031, Ale kommun.

Skillnaden mellan planerat bostadsbyggande och prognosförutsättning för bostadsbyggnation
är under perioden 173 bostäder. Det planerade byggandet i senaste prognoser är betydlig lägre
än tidigare prognoser. Antal bostäder som planeras byggas beräknas sjunka de kommande tio
åren. Det beror främst på rådande konjunkturläge och de planerade byggprojektet som
exploatörerna uppger att det har för avsikt att genomföra. Enligt Konjunkturinstitutet fanns
indikatorer på att Sverige var på väg in i en konjunkturavmattning innan den globala
pandemin. I vilken utsträckning pandemin kommer att påverka konjunktur och
bostadsbyggnation är ännu osäkert. Dock har befolkningstillväxten i kommunen avstannat
under våren, men ligger i slutet av september på likande nivåer som tidigare år.

Foto: Josefine Engström/Scandinav
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3 Befolkningsprognos
Ale kommun upprättar varje år en befolkningsprognos. I prognosen används inflyttnings- och
utflyttningsrisker, fruktsamhetstal samt dödsrisker som sammanställs av Statistiska
Centralbyrån (SCB) och bygger på in- och utflyttning samt födelsetal och dödsfall under
tidigare år. Utöver det tillkommer antagande om inflyttning i nyproducerade bostäder. De
risker som använts är bestämda utifrån Ale kommuns förutsättningar och har beräknats på
faktiska och genomsnittliga data från de senaste fem åren. I prognosmodellen används
dödsrisker för riket, vilka sedan indexberäknats för kommunen. Anledningen är att få ett så
stort antal observationer och säkra tal att använda som möjligt.
Prognosantagande
• Antal personer som flyttar in i småhus och flerbostadshus följer övriga
pendlingskommuner nära storstad.
• Planerad byggnation inom de närmaste fem åren är mycket trolig att det blir färdigställt.
• Försiktighet kring planerad byggnation och inflyttning efter 2026.
• Alla nyproducerade bostäder fylls under året de blir färdigställda.
Diagrammet nedan visar prognosticerad befolkningsökning i antal personer
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Befolkningsprognos 2020-2031. Källa: Befolkningsprognos 2020-2031, Ale kommun.
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20 000

Befolkningen i Ale kommun beräknas öka under prognosperioden. Ökningen varierar mellan
åren framförallt beroende på nyproduktion av bostäder som tillåter inflyttning.

Skillnad mellan prognoser 2019 och 2020
Procent
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Procentuell befolkningsökning per år. Källa: Befolkningsprognos 2020-2031, Ale kommun.
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4 Lokalbestånd
Totalt disponerar Ale kommuns verksamheter cirka 185 000 kvadratmeter lokalyta varav
cirka 75% ägs av kommunen. Resterande 25% hyrs in från externa fastighetsägare.

Verksamhetslokaler per sektor i kvadratmeter

90000
80000
70000
60000
50000
40000

30000
20000
10000
0
Sektor ATO

Sektor KoF

Ale kommun

Sektor U

Extern fastighetsägare

Övriga
förvaltningsbyggnader

Diagram som visar fördelningen mellan kommunägda lokaler och externt inhyrda. Diagrammet baseras på
uppgifter från Ale kommuns verksamhet fastighet (2020).

Sektor KoF hyr cirka 41 000 kvm, fördelade över cirka 35 objekt. 3% av lokalbeståndet har
en extern fastighetsägare och utgör drygt 5% av sektorns årliga hyreskostnader om knappa 25
miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för lokalerna är 613 kronor/kvm och år.
Sektor U hyr drygt 86 000 kvm, fördelade över cirka 60 objekt. Knappt 1% av lokalbeståndet
har en extern fastighetsägare och utgör knappa 22% av sektorns årliga hyreskostnader om
drygt 98 miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för lokalerna är 1 141
kronor/kvm och år.
Övriga förvaltningsbyggnader lokaler för sektor S, SB och KS som hyr drygt 17 000 kvm. I
ytan ingår även drygt 5 000 kvm tomställda lokaler. Knappt 16% av lokalbeståndet har en
extern fastighetsägare och utgör drygt 29% av sektorernas årliga hyreskostnader om drygt 13
miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för lokalerna är 778 kronor/kvm och år.
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Sektor ATO hyr drygt 41 000 kvm, fördelade över drygt 40 objekt. Drygt 90% av
lokalbeståndet har en extern fastighetsägare och utgör 94% av sektorns årliga hyreskostnader
om drygt 65 miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för lokalerna är 1 582
kronor/kvm och år.

Ale kommuns totala hyreskostnad för verksamhetslokaler och anläggning uppgår till 202
miljoner kronor 2020.

Hyreskostnader för verksamhetslokaler per sektor i Tkr
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Externa fastighetsägare

Diagram som illustrerar hyreskostnad och kostnadsfördelning för verksamhetslokaler. Diagrammet baseras på
uppgifter från sektor Service verksamhet fastighet (2020).

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
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5 Strategiska behov
Ale kommun behöver uppdatera och i de fall det saknas ta fram styrdokument, arbetsmetoder,
program och utredningar för att få en effektiv och transparent lokalplanering samt klargöra
hur lokalbehov som uppstår eller förväntas uppstå ska tillgodoses och vilka metoder som
används i planeringen.
5.1 Lokalplaneringsprocess
Lokalplaneringsprocess Ale kommun, antagen av KF 2017, behöver omarbetas utifrån att
servicenämnden har övertagit ansvaret för lokaler. Processen behöver inkludera fler
verksamheter för att samtliga behov ska kunna lyftas fram i lokalförsörjningsplanen.
Omarbetning ingår i sektor service utvecklingsuppdrag och har påbörjats av verksamhet
fastighet under 2020.
5.2 Strategisk och taktisk planering
En taktisk planering behöver göras för att se om enskilda projekt bör tidigareläggas eller om
det finns verksamheter som kan byta lokal för att lösa och genomföra andra behov. Det
behövs en taktisk planering för ett flertal områden i kommunen för att få en långsiktig hållbar
utveckling av lokaler. En långsiktig planering innebär att markinköp kan göras i strategiskt
hållbara lägen, alternativt att servicenämnden förbinder kommunen att köpa eller hyra lokaler
av privata exploatörer.
5.3 Ramprogram
Det behöver finnas ramprogram för hur lokaler för kommunal service ska utformas. Syftet med
programmen är att skapa vägledning för lokalutformning i om-, till- och nybyggnad för att stärka
lokaleffektivitet och likvärdighet. Sektor utbildning har under 2020 tagit fram ramprogram för
förskola och skola som antagits av utbildningsnämnden.

5.4 Lokalbank
En lokalbank är under uppbyggnad för samtliga verksamhetslokaler, både internt och externt
inhyrda, samt uthyrda och lediga lokaler. Lokalbanken ska bland annat innehålla information
om beläggning, yta och rum, underhållsplan, gränsdragningslista, nuvarande funktion,
planlösning och gällande avtal. Informationen ska användas för att underlätta både den
långsiktiga planeringen och kortsiktiga förändringar samt vara transparent för
verksamheterna.
5.5 Kapacitetsutredning
Tillgång och begränsande kapacitet i befintliga lokaler ska utredas. Kapacitetsutredningen ska
bedöma lokalanvändning och kapacitet utifrån tekniska begränsningar och verksamhetens
förutsättningar samt ge en övergripande analys över vad som behöver genomföras för optimering
och förbättring. Arbetet har påbörjats under 2020.
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6 Sektorernas behov
Samtliga strategiska behov och lokalbehov som lagts fram för perioden 2021-2030 redovisas i
bilaga 1. Behoven är dels uppdelade efter ortsspecifika behov, dels behov som inte behöver
en specifik lokalisering.
Lokalförsörjningsplanen har tagit hänsyn till delkommunala och regionala behov vilka
påverkar lokalbehov i Ale kommun. Behoven finansieras inte av Ale kommun, men de bör
samordnas med kommunala verksamheter. Behoven avser lokaler för ambulans,
räddningstjänst och Västtrafik.
Underlaget till lokalförsörjningsplanen är sektorernas behovsanalyser. Utöver
verksamhetslokaler finns det bostäder, utomhusanläggningar, lekplatser och driftdepåer.
6.1 Sektor arbete, trygghet och omsorg
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för verksamheterna funktionshinder,
äldreomsorg, särskilda boenden, hälsa och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. I
nämndens ansvar ingår också kommunens tillsyn och tillståndsverksamhet enligt
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, kommunens uppgifter enligt
skuldsaneringslagen samt flyktingmottagande.
I lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (1§) anges att varje kommun ska planera
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning genomförs.
Utöver ansvaret för bostäder ansvarar nämnden för verksamhet som behöver ändamålsenliga
lokaler för att kunna tillgodose medborgarnas behov på bästa sätt och för att tillförsäkra
medarbetare en god arbetsmiljö. Till största del är de lokaler som omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden nyttjar för sina verksamheter externt ägda lokaler. Rikshem AB är
den största fastighetsägaren, men även AB Alebyggen, Fastighets AB Balder samt Svenska
Stenhus äger några av nämndens verksamhetslokaler och boenden. Nämnden är även
beroende av tillgången på framförallt hyresrätter i kommunen för exempelvis sociala
kontrakt, nyanlända och äldre som behöver ett mer tillgängligt boende.
6.1.1 Särskilt boende för äldre
Särskilt boende är en boendeform för den som har stora behov av omvårdnad och som inte
längre kan bo kvar i sin vanliga bostad trots omfattande hjälp eller där behoven inte kan
tillgodoses på annat sätt. Det finns tre former av särskilda boenden i Ale kommun:
• Demensboende som är till för personer med demenssjukdom.
• Somatiskt boende som är till för personer med kroppslig sjukdom eller fysisk
funktionsnedsättning.
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•

Psykogeriatriskt boende som är till för personer med psykisk sjukdom med komplicerad
behovsbild

I särskilt boende ges tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Den boende står själv för
hyreskontrakt, betalar hyra samt har en egen hemförsäkring. Dessutom betalar den boende en
avgift för kost och omvårdnad.
I kommunen finns idag fem särskilda boenden:
• Fridhem, Surte, 30 bostäder
• Backavik, Nödinge, 40 bostäder
• Björkliden, Alafors, 32 bostäder
• Klockareängen, Skepplanda, 48 bostäder
• Ale Seniorcentrum, Älvängen 50 bostäder varav 20 är avsedda för korttidsvistelse
Ale har en relativt ung befolkning men antalet äldre kommer att öka framgent. Under de
närmaste åren är det framför allt den äldre gruppen, 80+ år, som ökar. Den yngre
pensionärsgruppen, 65-79 år, förväntas minska de närmaste åren för att sedan öka igen. Då
Ale har en förhållandevis stor andel yngre äldre som har beslut om särskilt boende är det
viktigt att följa utvecklingen av båda åldersgrupperna.

Utveckling för olika åldersgrupper. Källa: Utmaningar/möjligheter respektive nämnd inför budget 2021,
Förvaltningsledning, Ale kommun.

Behovet av särskilt boende för åldersgruppen 80+ är direkt kopplat till förekomsten av
demensdiagnoser i de högre åldrarna. Demensdiagnoserna ger sådana behov som är svåra
eller omöjliga att tillgodose i fortsatt kvarboende i egna hemmet.
Planeringsarbetet för ett nytt särskilt boende i de södra kommundelarna bör påbörjas
omgående för att stå klart när behoven ökar 2023-2024.
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Foto: scandinav_y6ov

6.1.2 Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Syftet
med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsnedsättning som inte klarar eget
boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och
skapa sig ett eget hem. Gruppbostaden består av ett litet antal lägenheter som är grupperade
kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.
Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till personal
men till viss del klarar ett enskilt boende. En servicebostad består av ett antal lägenheter som
har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade
efter den enskildes behov och ligger samlade i samma hus eller kringliggande hus. Där det
finns flera servicebostäder ska det också finnas gemensamma utrymmen för service och
gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad.
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Det finns två former av bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning;
gruppbostad och servicebostad. Utöver dessa boendeformer finns en insats inom LSS som
benämns annan särskilt anpassad bostad.

I kommunen finns idag följande gruppboenden:
Krokstorp, Älvängen, 11 platser fördelade på tre hus
Björklövsvägen, Älvängen, 6 platser
Klöverstigen, Nödinge, 6 platser
Byvägen, Nol, 4 platser barnboende
Dessutom finns dessa servicebostäder:
Fyrklövergatan, Nödinge, 10 platser
Klockarevägen, Nödinge, 13 platser (varav 2 sambo)
Kontakten, Älvängen, 10 platser
Surtehöjd, Surte, 8 platser
Änggatan i Älvängen, vån ett 7 platser (SoL), vån två 11 platser (LSS), samt några ordinära
lägenheter för personer som klarar ett mer självständigt boende.
Skepplandavillan med 2 SoL platser.
Verksamhet funktionshinder ser ett behov av 105 nya boendeplatser/lägenheter de kommande
10 åren.
Verksamheten planerar även för att årligen avsätta ett antal lägenheter särskilt för dess behov.
Byggnationen av nya boenden gör att kostnaderna för köpta platser kommer att minska.
6.1.3 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Insatsen daglig verksamhet är en av LSS-lagens tio insatser och riktar sig till personer som
omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1§ LSS, är 18-67 år och som inte redan arbetar eller
studerar. Syftet med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna
leva som andra och tillsammans med andra, detta gäller inte minst inom området arbete och
sysselsättning.
Om beslut inte kan verkställas om daglig verksamhet i egen regi måste insatsen köpas externt.
En köpt plats innebär normalt en merkostnad för kommunen. Verksamheten ser ett behov av
ytterligare 60 platser de kommande 10 åren.
6.1.4 Korttidsvistelse och korttidstillsyn
På korttidsverksamheten inom Ale kommun finns det möjlighet för barn och ungdomar med
funktionshinder att få beslut om korttidstillsyn och korttidsvistelse verkställd. Insatsen kan
erbjudas både som social träning och miljöombyte eller som avlastning för anhöriga. Syftet
med vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till socialt umgänge samt att
familjen ska ges avlastning. Korttidsverksamheten finns på Korttidshemmet i Nödinge samt
på Korttidshemmet i Älvängen.
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Precis som för övriga delar av verksamheten så blir konsekvensen av att inte kunna verkställa
beslut i egen regi att insatsen måste köpas från extern part vilket både får en negativ inverkan
ekonomiskt och kvalitetsmässigt.
Verksamheten ser ett behov av ytterligare 20 platser de kommande 10 åren.
6.1.4 Träffpunkt och boendestöd
Treklöverns träffpunkt för Alebor med psykisk ohälsa har idag lokaler i Nol, som av många
upplevs svårt att ta sig till. För att öka tillgängligheten till verksamheten skulle en lokalisering
i Älvängen eller Nödinge vara bättre.
Boendestödet har idag en lokal inom Ale Seniorcentrum i Älvängen, som inte räcker till för
att täcka behovet av personal som idag uppgår till tio personer. Personalantalet väntas
dessutom öka de kommande åren.
I syfte att effektivisera dessa två verksamheter skulle de med fördel kunna samlokaliseras.
6.1.5 IFO – individ och familjeomsorg
Inom IFO möter verksamheten behov av bostäder för olika målgrupper; ensamkommande
barn som uppnått ålder 18 till 21 år, vuxna nyanlända som anvisas kommunen enligt
bosättningslagen, personer som av olika anledningar är i behov av akut skydd och/eller
jourboende (t.ex. på grund av våld i nära relation), bostadslösa som är i behov av akutboende
(s.k. tak över huvudet) samt personer som av olika anledningar så som exempelvis missbruk,
har behov av nämndens stöd för att kunna återgå till eget boende från bostadslöshet.
Idag disponerar IFO jourlägenheter, referenslägenheter, lägenheter för sociala kontrakt och
ser ett framtida behov enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Lägenheter för utslussning av ensamkommande som uppnår myndighetsålder, 5
lägenheter / år de närmaste 5 åren
Lägenheter för familjer (anknytningsinvandring), 5 stora lägenheter / år de närmaste 5
åren
Lägenheter för ensamhushåll, vuxna nyanlända, 10 små lägenheter / år de närmaste 5 åren
Bostad 1, 3-5 lägenheter / år de närmaste 5 åren
Jourboende, 3 lägenheter / år de närmaste 5 åren
Referenslägenhet, 3 lägenheter / år de närmaste 5 åren
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6.1.6 Verksamhetslokaler
6.1.6.1 Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
Nu bedrivs arbetsträning och arbetsförmågebedömning i lokaler som tidigare nyttjats för
konferens Alafors Fabriker. Då Konferens Alafors fabriker har avslutats och sektorn sagt upp
lokalen behöver verksamheten nya lokaler.
6.1.6.2 IFO-huset
I IFO-huset i Nödinge finns kontorsplatser, mötesrum, samtalsrum och personalutrymmen.
Verksamheterna är sedan länge trångbodda och har hittills löst fler arbetsplatser genom att
dela av rum vilket inte är en optimal lösning.
Intentionen är att hela IFO-huset ska inrymmas i det nya kommunhuset men fram till att det
kan stå färdigt behövs en helhetslösning för medarbetarna i IFO-huset tas fram.
6.1.6.3 Äldreomsorg, hemtjänstens personal
Antal personer med hemtjänst har ökat de senaste åren och fortsätter att öka, även om
prognoser visar på en svagare ökning de kommande åren. Samtidigt bor de äldre kvar hemma
längre innan de flyttar till särskilt boende och har därmed ett ökat behov.

19

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

Ale kommun – Kommunikationsavdelningen – 2019-10-31

Lokalerna för hemtjänstens personal behöver vara anpassade efter verksamhetens behov av
kontorsplatser, omklädningsrum med dusch, tvättstuga samt personalrum. Då
personalgrupperna ökar och personalbehovet ser ut att fortsätta öka, behöver lokalerna ses
över regelbundet.

6.2 Sektor Kultur- och fritid
Kultur- och fritidsverksamheten består till stor del av icke lagstadgad verksamhet.
Verksamheten fyller en viktig funktion för invånarna i Ale kommun genom att bland annat
erbjuda allmänkultur, bibliotek, ungdoms- och idrottsverksamhet.
Ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten, måste finnas för att nämnden ska
kunna fullgöra sitt uppdrag enligt gällande lagar och politiskt antagna mål.
Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:
• Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis
Vikingagårdens långhus
• Kultur- och fritidsverksamhet allmänt
• Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
• Museiverksamhet
• Kulturarv och kulturminnesvård
• Kulturskolan
• Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet
• Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar
• Samlingslokaler
• Uppgifter enligt spellagen
• Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling
• Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda
riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver
sin verksamhet
• Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium
• Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-,
fritids- eller kulturanläggning

•
•
•
•

Ale fritid
Öppen ungdomsverksamhet
Bibliotek
Allmänkultur/kulturskola

6.2.1 Ale fritid
I samband med att utredningen görs inom utbildningsnämndens ansvarsområde för en ny
skola i Nol/Alafors måste även kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden vägas in. En
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Basverksamheten för kultur och fritid är:

ökande befolkning i Nol/Alafors i kombination med en större skola leder till ett ökat behov
av en fullstor idrottshall.
Under 2019 byttes reningsverket i Skepplanda simhall vilket har lett till en något förbättrad
kapacitet samt en förlängd livslängd på 10–15 år. En förberedande planering för en ny simhall
bör påbörjas senast 2023.

I kommunens investeringsbudget 2021 finns avsatta medel för att utveckla omklädningsrum
på Jennylund. Dialog med olika aktörer pågår för att skapa en framtida vision för
området och denna bör färdigställas innan investeringen av omklädningsrum genomförs.
Det finns ett behov av anpassade lokaler för kampsport och gymnastik i kommunen.
Föreningarna ser ett ökat antal utövare, ung som gammal, i de verksamheter som bedrivs i
kommunen idag och befintliga lokaler ger inte utrymme för en expansion av nämnda
verksamheter.
Fritidsbanken är en relativt nystartad verksamhet som lånar ut utrustning för en aktiv fritid till
Ale kommuns medborgare. Målsättningen är att alla ska ha samma möjlighet att prova på
olika idrotter på ett hållbart sätt. Fritidsbanken är också en verksamhet som erbjuder
arbetsträning och praktik för nyanlända, ungdomar, långtidsarbetslösa samt personer inom
dagliga verksamheten. Fritidsbanken hyr idag lokaler i Älvängen.
Sektor kultur- och fritid ansvarar sedan maj 2020 för verksamheten i Fritidsbanken. Lokalen i
Älvängen är ändamålsenlig för verksamheten – lokalen samnyttjas med ATO och är därav
starkt beroende av ATO:s beslut kring lokalisering av verksamhet.
6.2.2 Kulturverksamhet
Ombyggnaden och upprustningen av Ale kulturrum och Da Vinciskolan är i stort sett
genomförd. Trots att ombyggnaden har skett med grundskolans behov som utgångspunkt har
kulturskolan i hög grad fått sina lokalbehov tillgodogjorda i Nödinge. Dock saknas anpassade lokaler
för teaterundervisning.

Fortsatt ökad dialog och samverkan med skolorna i kommunen är en framgångsfaktor i att
resursoptimera våra gemensamma lokaler. Inte minst i Skepplanda där kulturskolan inte har
någon verksamhet idag.
Med anledning av kommunens prognostiserade tillväxt är det ytterst viktigt att
kulturverksamheten deltar i nyprojekteringar. Ale kommun är också i stort behov av en
utställningshall, inte minst som ett led i att skapa levande mötesplatser med olika
kulturyttringar i fokus.
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6.2.3 Bibliotek
Lokalerna för huvudbiblioteket i Ale Kulturrum är inte optimala för ett modernt och
framåtsiktande bibliotek. När biblioteket byggdes 1995 var helhetstanken kring ett
gymnasium med kulturprofil och kulturhustanken bärande. Den situationen har förändrats
sedan det istället blev en högstadieskola. Den digitala utvecklingen har också i grunden
förändrat biblioteksverksamheten, med ett stort utbud av e-tjänster och hög grad av
automatisering. De nya lösningarna begränsar både användarnas upplevelse och
medarbetarnas arbetsmiljö.

Om biblioteket integrerades i ett nytt kommunhus kan behoven projekteras in från
början. Dessutom skulle kommunen, såväl förvaltning som politisk nivå, få en naturlig
mötesplats med allmänheten i en tid då vikten av kontakt och dialog med medborgarna
betonas. Här skulle bibliotekets demokratiska roll jämte det kulturella uppdraget förstärkas.
Älvängens meröppna bibliotek finns idag i Resecentrum i Älvängen. Lokalen tillhör
Västtrafik och avtalet gäller till 2023-11-30. I arbetet med FÖP Älvängen bör bibliotekets
placering tas i beaktande i ortens fortsatta utveckling. Redan idag är bibliotekets yta (180
kvm) för liten för lokalsamhällets behov. Kan jämföras med Skepplanda bibliotek som har ca
375 kvm.
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Foto: Allan Karlsson

6.2.4 Öppen ungdomsverksamhet
För att klargöra behov som ger den öppna ungdomsverksamheten förutsättningar att bedriva
en kvalitativ, inspirerande och modern verksamhet behövs fördjupade behovsanalyser,
framförallt i Bohus och Älvängen. Ungdomar behöver ha relativ närhet till sin mötesplats.
Utifrån attraktivitet och tillgänglighet bör lokalerna etableras utanför högstadieskolorna.
Bakgrunden är bland annat att verksamheten riktar sig även till gymnasieelever som finner sin
gamla högstadieskola oattraktiv som mötesplats samt att en del ungdomar drar sig för att gå
tillbaka till sin skola på sin fritid.
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Utöver de befintliga mötesplatserna finns ungdomsinitiativ kommunicerade till sektorn vad
avser behov av en motorgård i kommunen. Initiativet kommer från motorburna ungdomar
som efterfrågar en mötesplats för att gemensamt kunna mecka med sina A-traktorer/mopeder.
Detta initiativ ingår som del i den fördjupade lokalanalys som genomförs.

6.3 Sektor utbildning
Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle.
Förskola och skola ska ge barn och elever förutsättningar att utveckla förmågor, kunskaper
och färdigheter och i samarbete med hemmen främja den harmoniska utvecklingen till
ansvarskännande samhällsmedlemmar.
Utbildningsnämndens verksamhet regleras bland annat av skollagen, läroplaner och
Skolverkets författningssamling.
Nämnden ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning
Särskild utbildning för vuxna
Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Gemensamma funktioner för sektorn är:
Modersmål och studiehandledning
Elevhälsa
Utveckling
Administration och ledningskontor

Utbildningsnämnden behöver ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten, för att
kunna fullgöra sitt uppdrag utifrån gällande lagar och politiskt antagna mål. För att kunna ta
det lagstadgade kommunala ansvaret och möta ett ökat behov av förskole- och elevplatser
behöver kapaciteten för förskolor och skolor öka. Att leva upp till det lagstadgade ansvaret
blir allt svårare. Behoven för sektor utbildning redovisas utan hänsyn taget till prioriterade
och beslutade projekt. Genomförandeprojekt har tagits med vid behovsbedömningen.
6.3.1 Förskola
Förskoleverksamheten är reglerad i skollag, läroplan, allmänna råd och kommunala
måldokument. Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan
ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.
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•
•
•
•

Förskola ska erbjudas alla barn från ett års ålder bosatta i Sverige och som inte har börjat i
annan utbildning.
Kapaciteten inom förskolan styrs av lokalerna, gruppernas storlek, barnens ålder och behov samt
personalens kompetens. Ale kommun måste stärka arbetet med att skapa förutsättningar i form

av såväl personal som resurser samt lokaler för att säkerställa en kvalitativ utbildning på
förskolan. Av organisatoriska och ekonomiska skäl bör mindre enheter antingen avvecklas eller
byggas ut.

Svenstorps förskola i Älvängen stod klar våren 2020. Foto: DSCO167
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6.3.1.1 Förskoleplatser

Kommunala och fristående förskolor
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Ale kommun har 25 förskolor (2020-12-31) samt pedagogisk omsorg i Nol, Älvängen och
Skepplanda. Inom verksamheten finns också en familjecentral med Öppen förskola. Kartan
visar förskolornas geografiska lägen. Svarta cirklar visar kommunala förskolor och röda
cirklar fristående förskolor. De fristående förskolorna är Paradiset, Ekolek, Noas ark,
Alkotten, Kristallen och Barnkullen.

Ort
Surte
Bohus
Nödinge
Nol
Alafors
S/K/R
Älvängen
Skepplanda
Hålanda
Alvhem

Antal platser
2031
191
197
539
262
137
54
632
156
30
54

Relativ kapacitet 2031
(år då underkapaciteten börjar uppstå)
Nuvarande förfarande
Närhetsprincipen
-78 (2025)
-70 (2030)
-58 (2020)
-5 (2031)
-255 (2026)
-129 (2028)
35
29
-71 (2020)
19
-2 (2027)
-60 (2020)
-64 (2026
23
-27 (2020)
-92 (2020)
-2 (2021)
2
13

Källa: behovsanalys för lokaler 2022-2031, Sektor utbildning

Tabellen visar relativ kapacitet, kapacitet i förhållande till behov, utifrån antalet platser 2031, både
utifrån nuvarande förfarande och närhetsprincipen. Inom parentes anges det år då underkapaciteten
börjar uppstå.

Nuvarande förfarande. Beläggningsgrad uträknad utifrån antal placerade barn i förhållande
till befolkningsprognosen 2020. Ingen hänsyn tagen till närhetsprincipen.
Närhetsprincipen. Uträkning av antal barn som skulle varit placerade på ortens förskolor om
det funnits tillräckligt antal förskoleplatser.

Placeringar görs utifrån en vattenfallseffekt där barn från till exempel Starrkärr placeras i
Alafors så att barn från Alafors får erbjudas plats i Nol. Barn från Nol erbjuds i sin tur plats i
Nödinge. För Alafors, Starrkärr och Skepplanda finns inga åtgärder som kan påverka den
negativa trenden. I Nol står en ny förskola klar 2021, vilket ger andra förutsättningar för
placering.

Vattenfallseffekt
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En konsekvens av att det inte finns en jämn fördelning av antal förskoleplatser mellan orterna
är att kapaciteten på en del av förskolorna gör att det inte finns förutsättningar att placera alla
barn på önskad ort. Barn från Hålanda, Nol, Alafors, Starrkärr och Skepplanda placeras på
annan ort i avsaknad av platser på hemorten. Det innebär en osäkerhet i planeringsarbetet
avseende nyttjande av platser, omplacering mellan orter samt att vårdnadshavare väljer att
avvakta och barnet står kvar i kö i väntan på en omplacering.

6.3.2 Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
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Den obligatoriska verksamheten inom nämndens ansvar består av 12 registrerade skolenheter.
Dessutom har nämnden inom detta verksamhetsområde ansvar för förskoleklass och
skolbarnomsorg. Kartan visar skolornas geografiska lägen och skolområden.

Skolans övergripande uppdrag och därmed utbildningsnämndens uppdrag, innebär att
utbildningen ska vara likvärdig och att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet.
Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I utbildningen ska
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Skolan ska arbeta för att kompensera för elevers
olika bakgrund och förutsättningar. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så
långt som möjligt. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden samt främja lusten att lära. Alla som arbetar i skolan ska verka för att
utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande
behandling. Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer.
6.3.2.1 Behov grundskoleplatser
I arbetet med att ta fram behov av grundskoleplatser har följande beaktats:
•
•
•
•
•

bedömning av skolans pedagogiska kapacitet, antal elever, i befintliga lokaler.
bedömning av matsalens kapacitet, antal platser. Hänsyn tagen till brandföreskrifter.
antal klassrum och grupprum.
antal elever från annan kommun.
konsekvensbeskrivning för verksamheten utifrån befintliga lokaler.

Tabellen visar relativ kapacitet, kapacitet i förhållande till behov, utifrån antal platser 2031
samt det år då underkapaciteten börjar uppstå.
Ort

Skola

Antal platser
2031
280
555
420
400
574
350

Relativ kapacitet År då underkapaciteten
2031
börjar uppstå
Surte
Surteskolan
-98
2024
Bohus
Bohusskolan
-132
2023
Nödinge
Nödingeskolan
-132
2027
Kyrkbyskolan
14
Da Vinciskolan
-9
2031
Nol
Nolskolan
-48
2022
Alafors
Himlaskolan
-308
2024
Älvängen
Krona/Madenskolan
825
-142
2024
Aroseniusskolan
400
-267
2020
Skepplanda
Garnvindeskolan
300
39
Alboskolan
225
21
Behov av antal platser 2031 skola. Källa: Behovsanalys för lokaler 2022-2031, Sektor utbildning.
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6.3.2.2 Grundsärskola
Särskolans och utbildningsnämndens uppdrag överensstämmer med uppdraget för skolan.
Grundsärskola finns på Kronaskolan, årskurs 1–6, och på Aroseniusskolan, årskurs 7-9. Ett
antal elever går individintegrerade på sin hemskola med specialpedagogiskt stöd från
särskolan. Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola utan köper platser, framförallt i
Kungälv.
6.3.2.3 Fritidshem
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i
högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från
elevernas behov, intressen och initiativ.
6.3.3 Gymnasium
De delar inom gymnasial utbildning som Ale bedriver i egen regi är
introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Övrig gymnasial
utbildning, däribland gymnasiesärskola, köper Ale sedan några år tillbaka och då främst inom
Göteborgsregionen. Ett arbete har påbörjats, tillsammans med Komvux, med att bygga ut
introduktionsprogram yrkesutgång.
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret innebär
att kommunen har ett motivationsskapande och aktivitetsskapande uppdrag.
Ale gymnasium finns i Älvängen. Lokalerna hyrs av Samhällsbyggnadsbolaget och avtalet
gäller till 2022-12-31. Med nuvarande elevgrupp och de anpassningar som krävs klarar
lokalerna av 90 elever. Höstterminen 2020 fanns det 87 elever på Ale gymnasium.
Det är svårt att prognosticera elevunderlaget på lång sikt eftersom det bland annat styrs av
nationella beslut. Verksamheten har höga krav på anpassningar för enskilda elever vad gäller
tider, uppgifter, arbets- och studiemiljö. Elevhälsan och det förebyggande hälsoarbetet har en
central roll på skolan. Lokalerna möter inte behovet av flexibilitet med anpassningar, utifrån
elevers behov, i tillräcklig grad.
6.3.4 Vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig funktion i Ale kommuns arbete med
hållbarhet enligt Agenda 2030. Ansvaret består idag av den kommunala vuxenutbildningen
med uppdrags- och påbyggnadsutbildningar, utbildning i svenska för invandrare och särskild
utbildning för vuxna. Vissa utbildningar som Ale kommun inte kan erbjuda köps in av
externa aktörer och kommuner.
Komvux har lokaler i Himlaskolan, Alafors. Komvux disponerar nio klassrum, två grupprum,
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tio arbetsrum och två studiehallar. Utöver det finns en hemkunskapssal som Komvux och
Himlaskolan samnyttjar. Det finns behov av att ställa om en NO-sal till vanligt klassrum. Idag
är det cirka 300 elever inskrivna, exklusive de som läser på Hermods, via distans.
Komvux lokaler fungerar för dagens verksamhet även om antalet grupprum är begränsat. Det
finns möjlighet till viss utökning av verksamheten avseende klassrum genom bättre
utnyttjande av salar hela dagar och hela veckan. Lokalerna är i behov av invändigt underhåll.
Prioritering av åtgärderna behöver göras när det finns beslut på hur länge verksamheten ska
vara kvar i befintliga lokaler.
För att effektivisera och öka flexibilitet och målgruppsanpassat utbud för Ale gymnasium och
vuxenutbildningens elever är en samverkan mellan verksamheterna en lösning. Behovet är
gemensamma lokaler för verksamheterna till en lägre hyreskostnad än dagens nivå.
Tillgängligheten ökar om lokalerna ligger i anslutning till kollektivtrafik.
6.4 Sektor kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Av kommunallagen framgår
kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter samt
skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och
kommunalförbund vilka kommunen är medlem i.
Till kommunstyrelsen hör avdelningarna ekonomi, kansli och säkerhet, HR samt strategi och
uppföljning.
Sektor kommunstyrelsen har inget behov som i dagsläget eller i nära framtid inte går att
hantera inom befintligt bestånd. Det nya kommunhuset i Nödinge förväntas fylla
kommunstyrelsens framtida behov. Att etablera ett nytt kommunhus är angeläget givet flera
faktorer såsom interkommunal samverkan, personalens trivsel, möjligheterna att rekrytera
med flera. Vidare finns behov i ett nytt kommunhus av bättre sammanträdeslokaler, arkiv och
närarkiv med mera, än vad som finns i befintligt bestånd.
6.5 Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad fullgör förvaltningens uppgifter för större delen av
samhällsplaneringen; mark- och exploatering, detaljplanering, bygglovgivning, miljöärende,
renhållning, vatten- och avlopp samt gata-park, bostadsanpassnings- och färdtjänstbeslut. De
flesta beslut är på delegation av samhällsbyggnadsnämnden, några går till kommunstyrelsen.
Tjänstemän bör samlokaliseras i ett nytt kommunhus. Utomhusverksamheterna bör på sikt
utgå från två strategiskt utplacerade driftdepåer, eventuellt samlokaliserade med andra
verksamheter, till exempel omklädningsrum och maskinparker.
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6.6 Sektor service
I sektor service ingår: verksamhet kost med tre enheter uppdelade på områden; verksamhet
fastighet & IT med enheterna IT, drift & underhåll samt lokalförsörjning; samt en verksamhet
vars namn inte är bestämt vid skrivande stund med enheterna lokalvård (två stycken),
verksamhetsservice samt stab.
Bedömningen är att sektorn som helhet har balans mellan tillgång och behov av lokaler. Sektorn
kommer att genomföra vissa förändringar men då de flesta handlar om intern förflyttning kommer
detta inte innebära ett förändrat behov.
Ett framtida kommunens hus beräknas fylla sektorns framtida behov.
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7 Uppföljning lokalförsörjningsplan
Redovisning status LFP 2020-2029 augusti 2020
Övergripande:
Kommunens hus
Parkeringshus Nödinge
ATO:
Nya Boenden FH (Skepplanda)
6 lägenheter i gruppbostad 3 boenden
Gruppbostad Surte
Lokaler för yttre hemtjänst – behovet har utgått
Gruppbostad Nol
Korttidstillsyn
Särskilt boende södra kommundelarna 40-50 platser

U:
Surteskolan kapacitetsutredning
Ny förskola Surte
Bohusskolan utredning ny- om- och tillbyggnad
Ersättning av Byvägens förskola Bohus
Skolområdesutredning Nödinge
Förskola Norra Kilandavägen Nödinge
Förskola 1 och 2 Nödinge
F-6 skola utbyggnad 1och 2 Nödinge
Da Vinci/Ale kulturrum ombyggnad
Förskola Norra Nol
Ny förskola Folketshusvägen Nol
Nolängens förskola
F-6 skola Nol/Alafors
Ny förskola Svenstorp
Utredning skolområde Älvängen/Skepplanda
Ersätta Madenskolan Älvängen
Ersätta Hövägens förskola Älvängen
Ny förskola 1 Älvängen
Aroseniusskolan Älvängen
Tillbyggnad Alboskolan Skepplanda
Omställning Garnvindeskolan Skepplanda
SB + S
Driftsförråd gemensamt
Grönt = projektledare
utsedd och projektet
pågår

Gult = projektledare
utsedd och projektet är i
uppstartsfas

Blått = projekt avslutat

Vitt = ej påbörjat
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KoF:
Jennylund ridanläggning
Omklädningsrum Jennylund
Planering av ny simhall
Lägerverksamhet

Bilaga 1 Samtliga behov
Kommunövergripande
Verksamhet

Behov

Färdigställande

ATO

Funktionshinder

Daglig verksamhet

2022-2031

ATO
ATO
ATO

Funktionhinder
Funktionshinder
Funktionshinder

Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Bostad med särskild
service, LSS

2022-2031
2022-2031
2022-2031

ATO

IFO

2022-2031

ATO

IFO

ATO

IFO

ATO

IFO

ATO

IFO

ATO

IFO

ATO

Äldreomsorg

Lägenheter för
utslussning av
ensamkommande som
uppnår myndighetsålder
Lägenheter för familjer
(anknytningsinvandring)
Lägenheter för
ensamhushåll, vuxna
nyanlända
Lägenheter till Bostad 1
(B1)
Lägenheter för
jourboende
Lägenheter till
referenslägenheter
Bostäder

KoF

Fritidsverksamhet

Ny simhall

U

Förskola

U
SB

Gymnasium
och Komvux
Teknik

Utreda tillbyggnad av
befintliga förskolor
Ersättningslokaler

S

Projekt

S

Projekt

Lokalisering

Centralt
Centralt

2022-2031

Kommentar

30 platser år 1-5
30 platser år 6-10
10 platser år 1-5
10 platser år 1-5
105 lägenheter
under de
kommande 10
åren.
25 lägenheter år
1-5

25 lägenheter år
1-5
50 lägenheter år
1-5

2022-2031

2022-2031

15-25 lägenheter
år 1-5
15 lägenheter år
1-5
15 lägenheter år
1-5
Kommunen
centralt fortsätter
att stimulera
byggandet av
tillgängliga, väl
anpassade
bostäder i
centrumnära läge.
Förberedande
utredning bör
starta senast 2023

2022-2031
2022-2024

2022

I samverkan nära
bra kollektivtrafik
Samlokalisering
med andra
sektorer

Driftsförråd

Strategiska
styrdokument
Ramprogram

Standarder för
lokaler i
samverkan med
verksamheterna
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Sektor

S

Projekt

Lokalbank

Information om
Ale kommuns
tomställda lokaler

S

Projekt

Kapacitetsutredning för
Ale kommuns lokaler

Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande

Lokalisering

Kommentar

ATO

Särskilt boende
och hemsjukvård
Förskola
Skola

Särskilt boende

2023-2024

Surte/Bohus

40-50 platser

Ny förskola
F-6 skola

2026

Surte
Surte

144 platser
Enligt
investeringsplan
byggstart 2023

Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande

Lokalisering

Kommentar

ATO

Särskilt boende
och hemsjukvård
Öppen ungdomsverksamhet

Särskilt boende

2023-2024

Surte/Bohus

40-50 platser

Lokaler för
kvällsverksamhet

2022

Bohus

KoF

Kultur och fritid

Omklädningsrum
Jennylund

U

Förskola

U

Skola

Ersättning för
Byvägens förskola
F-9 skola

Fördjupad
behovsanalys
behöver tas fram
Visionsarbete
pågår och ska
slutföras innan
byggnation
144 platser

Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande

Lokalisering

Kommentar

ATO

Funktionshinder

Träffpunkt och
boendestöd

2022-2031

Nödinge

KoF
KoF
KoF

Kulturverksamhet
Bibliotek
Fritidsverksamhet

2021-2022

Nödinge
Nödinge
Nödinge

KoF

Fritidsverksamhet

Utställningslokal
Nytt huvudbibliotek
Lokaler för
kampsport och
gymnastik
Lokal för
Fritidsbanken

Lokal för
träffpunktsverksamhet och
kontor för 10-15
personal
Kommunens hus
Kommunens hus

2021

Nödinge

Surte

U
U

Bohus

KoF

Bohus

2026

Bohus
Bohus

Enligt
investeringsplan
byggstart 2023

Nödinge

Ändamålsenlig
lokal om
samlokalisering
med ATO i
Älvängen upphör
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U
U
U

Förskola
Förskola
Skola

U

Skola

U

Skola

Kapacitet

U

Skola

Elevplatser, F-6

2025

Grundskola

Kommunhus

2026-2026

Nödinge

ATO,
KoF,
U, KS,
SB, S

Ny förskola
Ny förskola
Kyrkbyskolan
Elevplatser, matsal
och idrottshall
Utreda om- till- och
nybyggnation

2024-2025
2029-2030
2026

Nödinge
Nödinge
Nödinge

Skolområde

Grundskola

Förutsättningar för
utbyggnad av
grundskolan i
befintligt
skolområde
Utredning av
idrottshall,
specialskolor och
matsal för
befintliga
grundskolor utifrån
befolkningsprognos
Utökning med 180
elevplatser på
befintliga
grundskolor
Kommunens hus

Nol
Sektor

Verksamhet

Behov

KoF

Kultur och fritid

U

Förskola

Fullstor idrottshall i ny
skola Nol eller Alafors
Förskola

U

Skola

Ny skola F-6

Färdigställande

Lokalisering

2024-2026

Nol eller
Alafors
Nol

Nol/Alafors

VGR
Räddn.
tjänst

Kommentar

Nyproduktion
eller tillbyggnad
befintlig förskola
Ersätter Nol- och
Himlaskolans
elevplatser
Ambulansstation
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Alafors
Sektor

Verksamhet

Behov

KoF

Fritidsverksamhet

U

Skola

Färdigställande

Lokalisering

Kommentar

Fullstor idrottshall

Nol eller
Alafors

Ny skola F-6

Nol/Alafors

Vid byggnation
av ny skola i Nol
eller Alafors
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: SN.2020.73
Datum:2020-09-23
Verksamhetschef Tony Jönsson
E-post: tony.jonsson@ale.se
Servicenämnden

Godkännande av lokalförsörjningsplan 2022-2031
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2022-2031 redogör för kommunens lokalbehov och
anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen visar
invånare, förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka behov
som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige.
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse
behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för
outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver
lokalbehov, även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och
hållbara lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på långsiktig planering för att behålla och hållbart utveckla
kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service, förskolor, skolor,
kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera
lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats
och till rätt kostnad.
Ale kommuns vision är, Ale - Lätt att leva. Tillsammans skall kommunen förenkla människors
vardag och lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga
verksamhetslokaler vilka bidrar till hög produktivitet samt är tillgängliga och attraktiva.
Kommunens lokaler skall användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten. Beredningsgrupp lokaler, där
samtliga sektorer finns representerade, följer upp projektens status under året. Bevakning av
beslutade lokalprojekt ska löpande stämmas av mot verksamheter och befolkningsprognos. Projekt
kan komma att revideras och flyttas mellan åren om förutsättningarna förändras.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut och samtliga
lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas och skall ses som prioriterade.
Om processen för investeringsbudget visar att det inte finns ekonomiskt utrymme för samtliga
investeringar som anges i lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket investeringsutrymme som finns
och först därefter arbetas en prioriteringslista fram av beredningsgruppen och listan ska även
innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas fram i tiden
Antagen plan utgör tillsammans med beslutad investeringsbudget ett uppdrag från fullmäktige till
servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven tillsammans med
verksamheterna.
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Förvaltningens beslutsförslag till servicenämnden
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lokalförsörjningsplan
2022-2031 Ale kommun.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven tillsammans med verksamheterna
utifrån det beslut kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.

Tony Jönsson
Fastighetschef

Helena Bokvist
Lokalstrateg

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande
Lokalförsörjningsplan 2022-2031

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
För kännedom

Lokalstrateg
Fastighetschef

Bakgrund
Årlig uppdatering av lokalförsörjningsplan
Samråd/samverkan
Samtliga sektorer har medverkat vid framtagning
Remissyttrande
Behovsanalyser har beslutats av respektive nämnd under augusti och september
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Redovisas vid senare tillfälle
Barnperspektivet
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
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Miljöperspektivet
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Funktionshinderperspektivet
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Lokalplaneringsprocess
Mål och strategier för lokalförsörjning
Ärendets kommunikationsbehov
Kommunikation sker bland annat genom föredragningar i politiska nämnder samt via
beredningsgrupp för lokaler och styrgrupp för lokaler.
Förvaltningens bedömning och motivering
Se sektorns förslag till beslut.
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-06

SN § 89

Dnr SN.2020.73

Lokalförsörjningsplan 2022-2031
Ärendet
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2022-2031 redogör för kommunens
lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under
en tioårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda, kommunala
verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka behov som ingår i den
långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige.
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt
försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov
och undvika kostnader för outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen
lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver lokalbehov, även strategiska behov,
funktioner som måste finnas för en hållbar planering och hållbara lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på långsiktig planering för att behålla och
hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med
särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning
behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och
medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till
rätt kostnad.
Ale kommuns vision är, Ale - Lätt att leva. Tillsammans ska kommunen
förenkla människors vardag och lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och
verkar för ändamålsenliga verksamhetslokaler vilka bidrar till hög
produktivitet samt är tillgängliga och attraktiva. Kommunens lokaler ska
användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten.
Beredningsgrupp lokaler, där samtliga sektorer finns representerade, följer upp
projektens status under året. Bevakning av beslutade lokalprojekt ska löpande
stämmas av mot verksamheter och befolkningsprognos. Projekt kan komma att
revideras och flyttas mellan åren om förutsättningarna förändras.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut
och samtliga lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas
och ska ses som prioriterade. Om processen för investeringsbudget visar att det
inte finns ekonomiskt utrymme för samtliga investeringar som anges i
lokalförsörjningsplanen, förmedlas vilket investeringsutrymme som finns och
först därefter arbetas en prioriteringslista fram av beredningsgruppen. Listan
ska även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas fram i tiden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-06

Antagen plan utgör tillsammans med beslutad investeringsbudget ett uppdrag
från fullmäktige till servicenämnden att utreda, presentera och genomföra
lösningar för lokalbehoven tillsammans med verksamheterna.
Föredragande
Helena Bokvist, lokalstrateg

Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande
LFP 2022-2031

Förvaltningens beslutsförslag till servicenämnden
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Lokalförsörjningsplan 2022-2031 Ale kommun.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
servicenämnden i uppdrag att utreda, presentera och genomföra lösningar för
lokalbehoven tillsammans med verksamheterna utifrån det beslut
kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.

Yrkande
Claes-Anders Bengtsson (KD) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet
med förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
servicenämnden beslutar i enlighet med detsamma.
Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Lokalförsörjningsplan 2022-2031 Ale kommun.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
servicenämnden i uppdrag att utreda, presentera och genomföra lösningar för

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-06

lokalbehoven tillsammans med verksamheterna utifrån det beslut
kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
För kännedom
Lokalstrateg
Fastighetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

KS § 181

Dnr KS-SOU.2020.421

Riktlinjer köp och förvärv av mark
Ärendet
Grunden för ett kommunalt markägande är att få ett större inflytande över och
kunna styra samhällsutvecklingen för att på så vis säkerställa områden för
bostäder, verksamheter, samhällsbyggnader, infrastruktur samt natur- och
rekreationsområden. Syftet med de föreslagna riktlinjerna är att förklara och
visa på de avväganden kommunen gör vid förvärv eller försäljning av mark för
att på så vis öka transparensen och förutsägbarheten för kommunens agerande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Riktlinje för förvärv och försäljning av mark i Ale kommun
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa
riktlinjer för förvärv och försäljning av mark.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa
riktlinjer för förvärv och försäljning av mark.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Författningssamlingen/styrdokument
Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom
Sektorchef samhällsbyggnad
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SOU.2020.421
Datum: 2020-11-06
Avdelningschef Daniela Ölmunger
E-post: daniela.olmunger@ale.se
Kommunstyrelsen

Riktlinjer förvärv och försäljning av mark
Grunden för ett kommunalt markägande är att få ett större inflytande över och kunna styra
samhällsutvecklingen för att på så vis säkerställa områden för bostäder, verksamheter,
samhällsbyggnader, infrastruktur samt natur- och rekreationsområden. Syftet med de föreslagna
riktlinjerna är att förklara och visa på de avväganden kommunen gör vid förvärv eller
försäljning av mark för att på så vis öka transparensen och förutsägbarheten för kommunens
agerande.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för förvärv
och försäljning av mark.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Daniela Ölmunger
Avdelningschef Strategi och uppföljning

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Riktlinje för förvärv och försäljning av mark i Ale kommun

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Författningssamlingen/styrdokument
Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom
Sektorchef Samhällsbyggnad
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Bakgrund
Ale kommun saknar riktlinjer som styr hur kommunens avväganden ska ske vid markförvärv
respektive markförsäljning. Frågan har aktualiserats genom ett beslut av fullmäktige där
kommunstyrelsen getts i uppdrag att tillsammans med mark- och exploateringsenheten arbeta
fram riktlinjer för området.
Syftet med kommunalt markägande är att få ett större inflytande över och kunna styra
samhällsutvecklingen genom att säkerställa områden för bostäder, verksamheter,
samhällsbyggnader etcetera. Utgångstanken med de föreslagna riktlinjerna är att det ska bli
enklare och mer förutsägbart för interna och externa intressenter att förstå kommunens
avväganden och processen för förvärv och försäljning. Riktlinjen förklarar kommunens
förhållningssätt och vägledande principer.
Samråd/samverkan
Samråd har skett inom sektor kommunstyrelsen med kanslichef, med näringslivschef, med
kommunchef samt med mark- och exploateringschef. Förslag på riktlinjer har även skickats till
sektorchef för samhällsbyggnad för möjligheter till synpunkter.
Remissyttrande
Inget formellt remissförfarande har skett.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Riktlinjen har ingen ekonomisk påverkan.
Barnperspektivet
Riktlinjerna har ingen påverka ur ett barnperspektiv mer än att en rättssäker och transparent
myndighetsutövning underlättar för alla invånare.
Miljöperspektivet
Riktlinjen harmoniserar med kommunens energi och klimatstrategi som redogör för
kommunens målsättning i dessa områden.
Funktionshinderperspektivet
Riktlinjerna har ingen påverkan ur funktionshinderperspektivet mer än att en transparent och
rättssäker myndighetsutövning underlättar för alla invånare.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
·

Översiktsplan

·

Näringslivsstrategi

·

Bostadsförsörjningsprogram

·

Lokalförsörjningsprogram

·

Energi- och Klimatstrategi
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Ärendets kommunikationsbehov
Då riktlinjerna påverkar kommunens förvärv och försäljning av mark behöver riktlinjerna
kommuniceras internt såväl som externt via kommunens hemsida och andra
kommunikationskanaler.
Förvaltningens bedömning och motivering
Ale kommun är en tillväxtkommun med ett ökande intresse utifrån för att delta i kommunens
exploatering och för att på olika sätt bidra till samhällsutveckling. När allt fler intressenter vill
vara delaktiga i kommunens samhällsutveckling ökar trycket på att processen och
avvägningarna kommunen gör ska vara förutsägbara, transparenta och rättssäkra för de som
arbetar med området inom kommunen såväl som för externa intressenter. Relationer med
samhällsintressenter är betydelsefulla för kommunen och då kommunen har ett
likställighetsuppdrag i grunden är det avgörande för det kommunala förtroendet att kommunens
egen process är reglerad och känd.
Ale kommun saknar idag riktlinjer som styr hur kommunens avväganden ska ske vid
markförvärv respektive markförsäljning. Detta har vid vissa tillfällen inneburit att relationer
med externa intressenter har påverkats negativt då man till exempel inte förstått eller håller med
om kommunens avväganden och heller inte tydligt kunnat se vilka dessa har varit.
Utgångspunkten med de föreslagna riktlinjerna är att det ska bli enklare och mer förutsägbart
för interna och externa intressenter att förstå kommunens avväganden och processen för förvärv
och försäljning. Riktlinjen förklarar kommunens förhållningssätt och vägledande principer.
Sektorns bedömning är att det behövs riktlinjer för förvärv och försäljning av mark då intresset
för vissa områden är stort och då det är viktigt att kommunen hanterar olika slags aktörer på ett
jämbördigt sätt. Det är en grundförutsättning för kommunens förtroende som
myndighetsutövare att det på förhand är känt vilka principer som styr kommunens agerande.
Utan riktlinjer kan upplevelsen av den kommunala processen bli att den är godtycklig.
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Riktlinje för förvärv och
försäljning av mark i Ale kommun

Antagen av: Kommunfullmäktige
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Mark- och exploateringschef, Samhällsbyggnad
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Riktlinje för förvärv och försäljning av
mark
Inledning och syfte
Detta är Ale kommuns riktlinjer för förvärv och försäljning av mark. Syftet med kommunalt
markägande är att få ett större inflytande över och kunna styra samhällsutvecklingen. I
kombination med det kommunala planmonopolet ger det stora möjligheter. Med ett
kommunalt markinnehav går det att säkerställa områden för bostäder, verksamheter,
samhällsbyggnader, infrastruktur samt natur- och rekreationsområden.
Kommunens fastigheter förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden som också sköter förvärv,
försäljning och upplåtelser av fastigheter. Servicenämnden ansvarar för kommunens allmänna
byggnader såsom skolor, förskolor etcetera och har då också ett förvaltningsansvar för
tillhörande tomtmark. Kultur och fritid har skötselansvar för kommunens idrottsanläggningar
med möjlighet att avtala med föreningar om detta.
Kommunen innehar mark som egendomsförvaltning med avkastningskrav. Reglerna om
medelsförvaltning finns i 11 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), där en kommun ska
förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet
tillgodoses.
Syftet med riktlinjerna är att förtydliga och underlätta, externt och internt, processerna och
avvägandena kommunen gör vid förvärv eller försäljning av mark. Riktlinjen förklarar
kommunens förhållningssätt och hur försäljning av kommunens markområden går till.
Riktlinjen ska aktualiseras varje mandatperiod. Det övergripande ansvaret för riktlinjen ligger
hos Samhällsbyggnadsnämnden.

KOPPLING TILL ANDRA STYRDOKUMENT OCH LAGSTIFTNING
Den här riktlinjen existerar i ett sammanhang där kommunens övriga styrdokument påverkar
hur olika avväganden i riktlinjerna genomförs.
Ale kommuns vision

Kommunens vision beskriver det framtida Ale och hur kommunen vill se utvecklingen i ett
större sammanhang. Ska beskrivas mer
Ale kommuns översiktsplan

Kommunens översiktsplan utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens långsiktiga
fysiska planering.
Ale kommuns bostadsförsörjningsprogram

Gällande bostadsförsörjningsprogram innehåller riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (200:1383). Riktlinjerna redovisar kommunens
mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, hur kommunen planerar för att
uppnå uppsatta mål samt redovisar hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse. För närvarande innehåller
bostadsförsörjningsprogrammet även riktlinjer för kommunala markanvisningar och riktlinjer
3
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för exploateringsavtal. Vid nästa revidering av programmet är avsikten att lyfta ur de senare
till egna dokument.
Ale kommuns näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin beskriver hur kommunen ska arbeta för att skapa ett bra företagsklimat
och därmed en god tillväxt.
Ale kommuns energi- och klimatstrategi

Ale kommun har en antagen strategi med mål för kommunens arbete med energi- och
klimatfrågor.
Lokalförsörjningsplan

Ale kommuns lokalförsörjningsplan redogör för kommunens lokalbehov och anger
inriktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen visar
invånare, förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka
projekt som ingår i den långsiktiga planeringen.

DET KOMMUNALA MARKINNEHAVET
Syftet med Ale kommuns markägande är att ha kunna påverka samhällsutvecklingen. Det
kommunala markinnehavet skapar förutsättningar för kommunen att säkerställa områden för
bostäder, verksamheter, samhällsbyggnader, infrastruktur samt natur- och
rekreationsområden. Kommunens markinnehav kan delas upp och förklaras på följande sätt.
Exploateringsfastigheter

Mark avsedd för planläggning för bebyggelse och tillhörande ändamål. Marken säljs till
exploatör/köpare eller används för kommunens eget behov.
Allmän platsmark, förvaltningsfastigheter

Fastigheter som kommunen långsiktigt ska äga. Allmän platsmark är till exempel gator,
parker och annan liknande mark inom en detaljplan. Förvaltningsfastigheter är skolor,
förskolor, idrottsanläggningar etcetera men kan också vara strövområden av stor vikt för våra
lokalsamhällen.
Markreserv

Mark som ännu inte fått sin användning kallas för markreserv. Avsikten med markreserven är
att den på lång sikt ska användas för samhällsutveckling. När marken blir aktuell för
planläggning övergår den från att vara markreserv till att bli exploateringsfastighet.
Markreserven kan också användas som bytesmark vid markförvärv.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR MARKFÖRVÄRV
Kommunen förvärvar mark för att uppfylla syftet med kommunens markinnehav.
Aktiv markpolitik

Kommunen bevakar aktivt den öppna fastighetsmarknaden i syfte att kunna förvärva
strategisk mark. Utgångspunkten är att förvärva mark med god framförhållning för att
säkerställa markreserven.
Markpris vid köp
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När Ale kommun förvärvar mark ska detta ske på marknadsmässiga grunder. En bedömning
av marknadsvärdet ska därför alltid göras. I de fall där vi inte kan göra en bedömning själva
ska alltid en extern värderare anlitas. Ofta sker köp genom försäljning via mäklare efter
budgivning etcetera. I de fallen bedöms det överenskomna priset vara marknadsmässigt.
Frivilliga överenskommelser

Markförvärv sker i första hand genom frivilliga överenskommelser.
Tvångsvisa förvärv

I undantagsfall kan det bli aktuellt med tvångsvisa förvärv. För genomförande av detaljplan
finns då förfarandet med inlösen enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller tvångsvis
fastighetsreglering via fastighetsbildningslagen (1970:988). Det senare förfarandet är det
vanliga.
För tvångsvisa förvärv som inte är ett plangenomförande finns expropriation enligt
expropriationslagen (1972:719) som metod. Kommunstyrelsen ansvarar för
expropriationsärenden. Vid tvångsvisa förvärv bestäms ersättningen av domstol eller
lantmäterimyndigheten.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR MARKFÖRSÄLJNING
Exploateringsområden/markanvisning/marköverlåtelseavtal

Försäljning av exploateringsområden eller andra större bebyggelseområden sker vanligtvis
genom marköverlåtelseavtal. Inte sällan föregås de av en markanvisning. I
markanvisningsavtalet kan framtida pris bestämmas, alternativt principerna anges för hur det
ska bestämmas. Marknadspris tillämpas.
Verksamhetsmark

Kommunen bygger ut gator, ledningsnät och andra allmänna anläggningar samt avstyckar
tomter. Tomterna säljs till marknadspris som innefattar avstyckningskostnad och gatukostnad.
Anläggningsavgift för vatten och avlopp ingår vanligtvis inte i köpeskillingen. Respektive
verksamhetsområde prissätts utifrån marknadsvärde och stäms av mot områdets
exploateringskalkyl. Vanligtvis säljs tomter en och en efter hand. Om det vid ett tillfälle finns
flera köpare till en tomt där inga andra omständigheter talar för en av köparna sker en
konkurrensutsättning. För verksamhetsområdena finns områdesbeskrivningar som mer
utförligt än detaljplanen beskriver områdets förutsättningar och kommunens ambition med
det. Syftet med denna beskrivning är att driva kommunens utveckling och skapa möjligheter
för olika typer av företag att kunna etablera sig och växa. Områdesbeskrivningarna
aktualiseras varje mandatperiod, eller oftare vid behov, av samhällsbyggnadsnämnden.
Tomter för småhusbebyggelse

Tomter för småhusbebyggelse säljs via upphandlad mäklare med öppen budgivning.
Kommunen har ingen tomtkö.
Annan mark

Vid försäljningar som inte faller in under ovanstående kategorier, exempelvis mindre
fastighetsregleringar, träffas överenskommelser inom lantmäteriförrättningen med
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marknadspris som utgångspunkt. Mark som inte uppfyller syftet med kommunens
markinnehav bör säljas eller bytas bort.

E-tjänst
För att anmäla intresse för att förvärva befintlig mark i Ale kommun eller till framtida
områden som ännu inte är detaljplanelagda, använd vår e-tjänst. Tänk på att den information
du inkommer med är en uppgift som kan lämnas ut av kommunen på begäran, då den är
offentlig. E-tjänsten gäller inte för köp av kommunala småhustomter som i stället säljs via
mäklare. När kommunen fått in en intresseanmälan via e-tjänsten så sammanställs
informationen som lämnats i kommunens intressentregister. Utifrån riktlinjens utgångspunkter
så matchas intressenter med byggbar mark alternativt framtida byggbar mark. Återkoppling
sker till intressenten.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-08

KS § 203

Dnr KS.2020.306

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för
Alebyggen
Ärendet
Vid ägarsamråd 22 oktober 2019 lyftes behov av att se över ägardirektiv för
Alebyggen. Uppdraget var att ha ett utkast inför sommaren 2020. Vid möte i
mars 2020 diskuterades även behov av revidering av bolagsordning. Mötet i
maj 2020 ställdes in med anled ning av pågående pandemi. Utkast till
styrdokument har diskuterats i KSau samt tillsammans med Alebyggens VD
och representanter för styrelsen. Under dialogerna har frågan kring antalet
styrelseledamöter diskuterats samt arvodering av ledamöter uppkommit.
Revideringen avser att hantera de förändringar som tillkommit i
kommunallagen samt kraven på koncernredovisning. Utöver revidering av
styrdokument behövs överenskommelser om samarbetsformer mellan
Alebyggen, Sericenämnden/sektor och Samhällsbyggnadsnämnden/sektorn
samt avtal som reglerar relationen mellan bolaget och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnd för att reglera hanteringen av bostadsförsörjning för
individer och familjer som står utanför ordinarie bostadsmarkand samt de som
berörs av lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-18
Bolagsordning för Alebyggen 4.0
Ägardirektiv för Alebyggen 4.0
Ägardirektiv för Alebyggen 4.5
Ägardirektiv 2018 och bolagsordning 2011
Kommunstyrelsens beslut § 184 2020-12-01
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
bolagsordning och ägardirektiv för Alebyggen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen
tillsammans med omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram
ett gemensamt avtal som reglerar ansvar och regelverk rörande
bostadsförsörjning för personer utanför ordinarie bostadsmarknad, berörda av
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
samt regler för hantering av bostadsanpassning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-08

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen,
servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skriva
överenskommelser kring samarbetsformer.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inför kommande
mandatperiod ser över antalet styrelseledamöter och ersättare samt hantera
arvodering av styrelseledamöter i kommunens arvodesbestämmelser.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
bolagsordning och ägardirektiv för Alebyggen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen
tillsammans med omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram
ett gemensamt avtal som reglerar ansvar och regelverk rörande
bostadsförsörjning för personer utanför ordinarie bostadsmarknad, berörda av
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
samt regler för hantering av bostadsanpassning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen,
servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skriva
överenskommelser kring samarbetsformer.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inför kommande
mandatperiod ser över antalet styrelseledamöter och ersättare samt hantera
arvodering av styrelseledamöter i kommunens arvodesbestämmelser.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Alebyggen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

KS § 184

Dnr KS.2020.306

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för
Alebyggen
Ärendet
Vid ägarsamråd 22 oktober 2019 lyftes behov av att se över ägardirektiv för
Alebyggen. Uppdraget var att ha ett utkast inför sommaren 2020. Vid möte i
mars 2020 diskuterades även behov av revidering av bolagsordning. Mötet i
maj 2020 ställdes in med anled ning av pågående pandemi. Utkast till
styrdokument har diskuterats i KSau samt tillsammans med Alebyggens VD
och representanter för styrelsen. Under dialogerna har frågan kring antalet
styrelseledamöter diskuterats samt arvodering av ledamöter uppkommit.
Revideringen avser att hantera de förändringar som tillkommit i
kommunallagen samt kraven på koncernredovisning. Utöver revidering av
styrdokument behövs överenskommelser om samarbetsformer mellan
Alebyggen, Sericenämnden/sektor och Samhällsbyggnadsnämnden/sektorn
samt avtal som reglerar relationen mellan bolaget och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnd för att reglera hanteringen av bostadsförsörjning för
individer och familjer som står utanför ordinarie bostadsmarkand samt de som
berörs av lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-18
Bolagsordning för Alebyggen
Ägardirektiv för Alebyggen
Ägardirektiv 2018 och bolagsordning 2011
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
bolagsordning och ägardirektiv för Alebyggen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen
tillsammans med omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram
ett gemensamt avtal som reglerar ansvar och regelverk rörande
bostadsförsörjning för personer utanför ordinarie bostadsmarknad, berörda av
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
samt regler för hantering av bostadsanpassning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen,
Servicenämnden och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skriva
överenskommelser kring samarbetsformer.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inför kommande
mandatperiod se över antalet styrelseledamöter och ersättare samt hantera
arvodering av styrelseledamöter i kommunens arvodesbestämmelser.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Alebyggen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.306
Datum: 2020-11-18
Kommunchef Maria Reinholdsson
E-post: maria.reinholdsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Alebyggen
Vid ägarsamråd 22 oktober 2019 lyftes behov av att se över ägardirektiv för Alebyggen.
Uppdraget var att ha ett utkast inför sommaren 2020. Vid möte i mars 2020 diskuterades även
behov av revidering av bolagsordning. Mötet i maj 2020 ställdes in med anled ning av
pågående pandemi. Utkast till styrdokument har diskuterats i KSau samt tillsammans med
Alebyggens VD och representanter för styrelsen. Under dialogerna har frågan kring antalet
styrelseledamöter diskuterats samt arvodering av ledamöter uppkommit.
Revideringen avser att hantera de förändringar som tillkommit i kommunallagen samt kraven
på koncernredovisning. Utöver revidering av styrdokument behövs överenskommelser om
samarbetsformer mellan Alebyggen, Sericenämnden/sektor och
Samhällsbyggnadsnämnden/sektorn samt avtal som reglerar relationen mellan bolaget och
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd för att reglera hanteringen av bostadsförsörjning för
individer och familjer som står utanför ordinarie bostadsmarkand samt de som berörs av lag
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning
och ägardirektiv för Alebyggen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen tillsammans med
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram ett gemensamt avtal som reglerar
ansvar och regelverk rörande bostadsförsörjning för personer utanför ordinarie bostadsmarknad,
berörda av lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt
regler för hantering av bostadsanpassning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen, Servicenämnden
och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skriva överenskommelser kring samarbetsformer.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att att inför kommande
mandatperiod ser över antalet styrelseledamöter och ersättare samt hantera arvodering av
styrelseledamöter i kommunens arvodesbestämmelser.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

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, 2020-11-18
Bolagsordning för Alebyggen
Ägardirektiv för Alebyggen
Ägardirektiv 2018 och bolagsordning 2011

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Alebyggen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Bakgrund
Vid ägarsamråd mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för Alebyggens
styrelse i oktober 2019 identifierades behov av revidering av ägardirektiv. Vid senare
ägarsamråd i mars 2020 konstateras att även bolagsordningen bör ses över i samma
sammanhang.
Samråd/samverkan
Underlag till bolagsordning och ägardirektiv har arbetats fram av kommunchef i samråd med
ekonomichef. Utkast har överlämnats till VD för Alebyggen. Dokumenten har sedan hanterats
vid ägarsamråd mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagets styrelserepresentanter.
Bolaget har lyft upp frågor kring avkastningskrav samt antal styrelseledamöter.
Remissyttrande
Ärendet har inte remitterats under handläggning
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förändringarna har ingen ekonomisk påverkan.
Barnperspektivet
Uppdraget att arbeta fram avtal rörande ansvar och regelverk för hushåll utanför ordinarie
bostasmarknad samt de som avses i lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning berör i viss utsträckning barn. Möjligheten att undvika bostadslöshet
samt vräkningar av barnfamiljer har en stark påverkan på barns möjligheter till ett tryggt liv.
Miljöperspektivet
Förändringarna berör inte miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Uppdraget att arbeta fram ett avtal rörande ansvar och regelverk för hushåll utanför ordinarie
bostadsmarknad samt arbetet med regelverk kring bostadsanpassning gynnar personer med
funktionsvariationer avseende deras möjligheter till bostad inom ordinarie bostadsmarknad.

Förvaltningens bedömning och motivering
Förändringarna i bolagsordning och ägardirektiv hanterar de förändringar som under de senaste
åren tillkommit i kommunallagen samt ändrade krav på koncernredovisning. I övrigt uppfyller
dokumenten de ramar som Sveriges kommuner och regioner samt Sveriges allmännytta
(tidigare SABO) tillsamans arbetat fram.
Uppdragen riktade till bolaget samt nämnderna för Service, Omsorg och arbetsmarknad samt
Samhällsbyggnad syftar till att formalisera sturkturer som ger förutsättningar för en socialt och
ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.
I ägardialogerna har frågan kring antal styrelsemedlemmar samt arvodering av dessa kommit
upp. Styrelsen behöver spegla det demokratiska läget och samtidigt vara agil i affärsmässiga
lägen vilket gör att antalet ledamöter har påverkan ur två olika perspektiv. Avseende arvodering
så bör Ale kommun som koncern ha en tydlig och transparent hållning kring ersättningar och
förmåner.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Ägardirektiv för Alebyggen i enlighet med 10 kap 3 § kommunallagen
Detta ägardirektiv avser Alebyggen, (556093-0504), (nedan kallat bolaget) beslutat av
kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx och fastställt av bolagsstämma xxxx-xx-xx
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Ale kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och
underordnat kommunfullmäktige i Ale kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta
detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv
utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av
bolagsstämma.
Vid rekrytering av VD ska kommunstyrelsens arbetsutskott vara delaktigt.
2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida
dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller
strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
3. Kommunens ledningsfunktion/uppsikt

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med
vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen
den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse- så kallade ägarsamråd.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget ska löpande tillsända kommunstyrelsen bolagsstyrelsens protokoll.
4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande
skett.
5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
.
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6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen,
Alebyggen är ett viktigt bostadspolitiskt instrument för Ale kommun. Bolaget har
även som uppgift att bidra till en utveckling som ökar Ale kommuns attraktionskraft.
Bolagets bostadsbestånd utgör bas för kommunens utbud av hyresrätter där
bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning.
Bolaget ska i en policy tydliggöra relevanta krav och regler för tilldelning av och
boende i bostad inom bolagets bestånd.
Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat samt ha en konkurrenskraftig
hyressättning ur lokalt och regionalt perspektiv. Alebyggen ska bidra till att varierade
bostadsformer finns tillgängliga inom kommunen.
Bolaget har som uppdrag att arbeta med att ta ett socialt ansvar och verka trygghet,
inkludering och social sammanhållning.
Bolaget ska bedrivas med långsiktigt ekonomisk, ekologiskt och socialt
hållbarhetsperspektiv.
Bolaget ska bidra till bostadsförsörjning för personer som står utanför ordinarie
bostadsmarknad i samarbete med Ale kommuns övriga verksamheter.
Bolaget ska överväga ombildande av hyresrätt till bostadsrätt för att främja ett varierat
bostadsutbud och frigöra kapital för nybyggnation och underhåll.
7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En
fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan
fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
Bolaget ska verka med utgångspunkt från Ale kommuns vision och strategiska planer.
8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till
lekmannarevisorns granskning.
9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolags-
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ordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram
för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden
som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina
iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att
bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Med hänsyn tagen
till de offentligrättsliga merkostnader som åligger bolaget skall bolagets långsiktiga
direktavkastning uppgå till 4,0 % av fastighetsvärdet.
Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på lägst 30 procent
Med iakttagande av de begränsningsregler som följer av lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag ska bolaget till kommunen årligen lämna utdelning
motsvarande verksamhetsårets genomsnittliga statslåneränta under föregående
räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet räknat på det kapital om 9,5 mkr som
ägaren skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringarna får dock inte
överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.
Borgensavgift skall erläggas på av bolaget upptagna lån med kommunal borgen.
Borgensavgiften skall fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med
kommunens fastställande av kommande års budgetram.
Borgensavgift skall erläggas på av bolaget upptagna lån med kommunal borgen.
Borgensavgiften skall fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med
kommunens fastställande av kommande års budgetram.
De skrivningar som finns i Ale kommuns budget och verksamhetsplan gäller även
bolaget i tillämpliga delar.
11. Information och ägardialog

Bolagets verksamhet ska utgå ifrån kommunens vision, övergripande mål och
strategisk inriktning.
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Kommunstyrelserna ska snarast ta del av
-

protokoll från bolagsstämma

-

protokoll från styrelsesammanträde

-

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.

Bolagets presidium och VD i bolaget ska delta vid möte med företrädare för
kommunen minst 2 gång per år (ägardialog).
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12. Budget och affärsplan/verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår samt en plan för
efterföljande 3 år infattande resultat- och balansräkning, kassaflöde samt
investeringsplaner samt kommande behov av upplåning.
I planen ska redovisas hur bolaget förhåller sig till kommunens budget och
verksamhetsplan med strategiska mål.
Fastställd affärsplan/verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen snarast
efter beslut senast inför årets sista kommunfullmäktige.
13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning. Bolaget ska upprätta avstämt delårsbokslut
per den 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Boksluten ska lämnas till
kommunen som underlag för sammanställd redovisning för hela Ale kommuns
kommunkoncern enligt de inlämningstider som krävs utifrån kommunfullmäktiges
årsplanering.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
14. Ersättare/suppleant

Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt
som ledamot.
15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Ale kommuns gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.
16. Arkivreglemente

Ale kommuns arkivreglemente ska gälla för bolaget i tillämpliga delar.
17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen inför koncernbokslut, dock senast före utgången av juni månad,
hålla bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om
bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på
bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid
tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

5 (5)

Reviderat

2015
2018

1

BOLAGSORDNING I AB ALEBYGGEN
§1
Firma

Bolagets firma är aktiebolaget Alebyggen.

§2
Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Ale kommun, Västra Götalands län.

§3
Föremål för
bolagets
verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet:
att inom Ale kommun förvärva och äga fastigheter för att därpå uppföra
och/eller förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar.
att bedriva bostadsanknuten offentlig eller kommersiell verksamhet.
att i egen regi eller i samverkan med andra rörelse- och näringsidkare
bedriva exploateringsverksamhet, uppföra och förvalta fastigheter
för kontor, handel, industri och annan kommersiell eller offentlig
verksamhet samt uppföra och försälja småhus.

§4
Ändamål med
bolagets
verksamhet
§5
Aktiekapital
§6
Antal aktier

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att främja kommunens behov
av bostäder, service och andra kollektiva anordningar.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000
kronor
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.
Aktiebreven ska ställas till viss man.

§7
Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika
många ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ale kommun för tiden från den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser bland ledamöter ordförande och vice
ordförande.
Ersättare har närvaro och yttranderätt på styrelsens sammanträden och
inträder som beslutande vid ordinarie ledamots frånvaro, enligt den
turordning som beslutas av Ale kommunfullmäktige.
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§ 7 forts….

§8
Verkställande
direktör

Styrelsen äger rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars
befogenheter skall regleras i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 3 §
aktiebolagslagen.
Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

§9
Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer två i förening
som styrelsen därtill bemyndigar.
§ 10
Räkenskapsår
§ 11
Revisorer

Bolagets räkenskaper skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
bolagets årsredovisning samt räkenskaper utses en revisor jämte en
suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller, med undantag av
ikraftträdandebestämmelserna till SFS 1998:760, till slutet av den ordinarie
bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12
Lekmannarevisor

För samma mandattid som för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige
utse två lekmannarevisorer

§ 13
Kallelse till
bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast 4 veckor och senast 2
veckor före stämman.

§ 14
Ärenden på
ordinarie
bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och fastställande av röstlängd.
4. Val av två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 Fastställande av resultat- och balansräkning.
 Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
 Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
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§ 14 forts…..

§15
Bolagsstämmans
kompetens
§ 16
Öppen
bolagsstämma

9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor
10. Val av 1 st revisor och 1 st suppleant.
11. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman
Bildande av bolag

Ordinarie bolagsstämma skall vara offentlig och samtliga ledamöter i Ale
kommunfullmäktige som närvarar vid bolagsstämman har rätt att ställa
frågor i anslutning till verksamhet och årsredovisning.

§ 17
Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Ale kommun och kommunens revisorer äger rätt att när
som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet i den mån hinder ej möter på
grund av författningsreglerad sekretess.
§ 18
Fullmäktiges
yttranderätt
§ 19
Ändring av
Bolagsordning
§ 20
Bolagets
upplösning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ale kommun möjlighet att ta
ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.
Förändringar av bolagsordningen beslutas av kommunfullmäktige i Ale
kommun.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ale kommun.
Bolagsordning från 1999
Revideringar
2003
2010
2011
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BOLAGSORDNING I AB ALEBYGGEN
§1
Firma

Bolagets firma är aktiebolaget Alebyggen.

§2
Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Ale kommun, Västra Götalands län.

§3
Föremål för
bolagets
verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet:
att inom Ale kommun förvärva och äga fastigheter för att därpå uppföra
och/eller förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar.
att bedriva bostadsanknuten offentlig eller kommersiell verksamhet.
att i egen regi eller i samverkan med andra rörelse- och näringsidkare
bedriva exploateringsverksamhet, uppföra och förvalta fastigheter
för kontor, handel, industri och annan kommersiell eller offentlig
verksamhet samt uppföra och försälja småhus.

§4
Ändamål med
bolagets
verksamhet
§ 5a
Aktiekapital
§ 5b
Antal aktier

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att främja kommunens behov
av bostäder, service och andra kollektiva anordningar.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000
kronor
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.
Aktiebreven skall ställas till viss man.

§6
Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika
många suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ale kommun för tiden från den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser bland ledamöter ordförande och vice
ordförande.

§ 6 forts….

Suppleanter har närvaro och yttranderätt på styrelsens sammanträden och
inträder som beslutande vid ordinarie ledamots frånvaro, partivis enligt den
turordning som beslutas av Ale kommunfullmäktige.
Styrelsen äger rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars
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befogenheter skall regleras i skriftliga instruktioner enligt 8 kap. 3 §
aktiebolagslagen.
§7
Verkställande
direktör

Bolaget skall ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

§8
Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer två i förening
som styrelsen därtill bemyndigar.
§9
Räkenskapsår
§ 10
Revisorer

Bolagets räkenskaper skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
bolagets årsredovisning samt räkenskaper utses en revisor jämte en
suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller, med undantag av
ikraftträdandebestämmelserna till SFS 1998:760, till slutet av den ordinarie
bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11
Lekmannarevisor
§ 12
Kallelse till
bolagsstämma
§ 13
Ärenden på
ordinarie
bolagsstämma

§ 13 forts…..

För samma mandattid som för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige
utse två lekmannarevisorer
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast 4 veckor och senast 2
veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämman skall avsändas med brev
på posten till varje aktieägare.
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och fastställande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor
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11. Val av 1 st revisor och 1 st suppleant.
12. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen
§ 14
Öppen
bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall vara offentlig och samtliga ledamöter i Ale
kommunfullmäktige som närvarar vid bolagsstämman har rätt att ställa
frågor i anslutning till verksamhet och årsredovisning.

§ 15
Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Ale kommun och kommunens revisorer äger rätt att när
som helst taga del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet i den mån hinder ej möter på
grund av författningsreglerad sekretess.
§ 16
Fullmäktiges
yttranderätt
§ 17
Ändring av
Bolagsordning
§ 18
Bolagets
upplösning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ale kommun möjlighet att ta
ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
kommunfullmäktige i Ale kommun.
Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet
aktiekapital tillfalla Ale kommun att användas till främjande av
bostadsförsöjningen i kommunen.

Ägardirektiv för Alebyggen i enlighet med 10 kap 3 § kommunallagen
Detta ägardirektiv avser Alebyggen, (556093-0504), (nedan kallat bolaget) beslutat av
kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx och fastställt av bolagsstämma xxxx-xx-xx
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Ale kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och
underordnat kommunfullmäktige i Ale kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta
detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv
utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av
bolagsstämma.
Vid rekrytering av VD ska kommunstyrelsens arbetsutskott vara delaktigt.
2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida
dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller
strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
3. Kommunens ledningsfunktion/uppsikt

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med
vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen
den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse- så kallade ägarsamråd.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget ska löpande tillsända kommunstyrelsen bolagsstyrelsens protokoll.
4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande
skett.
5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
.
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6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen,
Alebyggen är ett viktigt bostadspolitiskt instrument för Ale kommun. Bolaget har
även som uppgift att bidra till en utveckling som ökar Ale kommuns attraktionskraft.
Bolagets bostadsbestånd utgör bas för kommunens utbud av hyresrätter där
bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning.
Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat samt ha en konkurrenskraftig
hyressättning ur lokalt och regionalt perspektiv. Alebyggen ska bidra till att varierade
bostadsformer finns tillgängliga inom kommunen.
Bolaget har som uppdrag att arbeta med att ta ett socialt ansvar och verka trygghet,
inkludering och social sammanhållning.
Bolaget ska bedrivas med långsiktigt ekonomisk, ekologiskt och socialt
hållbarhetsperspektiv.
Bolaget ska bidra till bostadsförsörjning för personer som står utanför ordinarie
bostadsmarknad i samarbete med Ale kommuns övriga verksamheter.
Bolaget ska överväga ombildande av hyresrätt till bostadsrätt för att främja ett varierat
bostadsutbud och frigöra kapital för nybyggnation och underhåll.
7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En
fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan
fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
Bolaget ska verka med utgångspunkt från Ale kommuns vision och strategiska planer.
8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till
lekmannarevisorns granskning.
9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram
för verksamheten.
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Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden
som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina
iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att
bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Med hänsyn tagen
till de offentligrättsliga merkostnader som åligger bolaget skall bolagets långsiktiga
direktavkastning uppgå till 4,0 % av fastighetsvärdet.
Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på lägst 30 procent
Med iakttagande av de begränsningsregler som följer av lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag ska bolaget till kommunen årligen lämna utdelning
motsvarande verksamhetsårets genomsnittliga statslåneränta under föregående
räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet räknat på det kapital om 9,5 mkr som
ägaren skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringarna får dock inte
överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.
Borgensavgift skall erläggas på av bolaget upptagna lån med kommunal borgen.
Borgensavgiften skall fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med
kommunens fastställande av kommande års budgetram.
Borgensavgift skall erläggas på av bolaget upptagna lån med kommunal borgen.
Borgensavgiften skall fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med
kommunens fastställande av kommande års budgetram.
De skrivningar som finns i Ale kommuns budget och verksamhetsplan gäller även
bolaget i tillämpliga delar.
11. Information och ägardialog

Bolagets verksamhet ska utgå ifrån kommunens vision, övergripande mål och
strategisk inriktning.
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Kommunstyrelserna ska snarast ta del av
-

protokoll från bolagsstämma

-

protokoll från styrelsesammanträde

-

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.

Bolagets presidium och VD i bolaget ska delta vid möte med företrädare för
kommunen minst 2 gång per år (ägardialog).
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12. Budget och affärsplan/verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår samt en plan för
efterföljande 3 år infattande resultat- och balansräkning, kassaflöde samt
investeringsplaner samt kommande behov av upplåning.
I planen ska redovisas hur bolaget förhåller sig till kommunens budget och
verksamhetsplan med strategiska mål.
Fastställd affärsplan/verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen snarast
efter beslut senast inför årets sista kommunfullmäktige.
13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning. Bolaget ska upprätta avstämt delårsbokslut
per den 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Boksluten ska lämnas till
kommunen som underlag för sammanställd redovisning för hela Ale kommuns
kommunkoncern enligt de inlämningstider som krävs utifrån kommunfullmäktiges
årsplanering.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
14. Ersättare/suppleant

Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt
som ledamot.
15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Ale kommuns gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.
16. Arkivreglemente

Ale kommuns arkivreglemente ska gälla för bolaget i tillämpliga delar.
17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen inför koncernbokslut, dock senast före utgången av juni månad,
hålla bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om
bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på
bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid
tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.
Reviderat

2015
2018

Ägardirektiv för Alebyggen 2018

Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att bolaget alltid skall
utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Med hänsyn tagen till de offentligrättsliga
merkostnader som åligger bolaget skall bolagets långsiktiga direktavkastning uppgå till 4,0 % av
fastighetsvärdet.

Ale kommuns bostadsföretag, AB Alebyggen, är ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Ales totala
attraktionskraft som boendekommun är tillsammans med bolagets egen förmåga att erbjuda attraktiva
bostäder direkt avgörande för efterfrågan på Alebyggens bostäder och därmed också för bolagets
ekonomi. Härvid skall följande punkter prioriteras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verka med utgångspunkt i kommunens vision och strategiska planer
Producera minst 50 nya lägenheter per år mätt över en flerårsperiod, kommunen kommer att
stödja denna process genom markanvisningar i prioriterade områden
Fokusera på utvecklingen av centralorterna, Älvängen och Nödinge till attraktiva småstäder
Skapa ett integrerat boende så att alla som verkar i ett område också har råd att bo där. Detta
innebär att det skall finnas både billiga och dyra lägenheter i samma område. Arbeta skall också
bedrivas så att olika upplåtelseformer blandas inom respektive område
Arbeta med utveckling så att hänsyn tas till både befintliga hyresgäster i ett område samtidigt
som nya behov tillgodoses
Arbeta med kontinuerligt underhåll så att underhållsskuld ej byggs upp
Aktivt arbeta med värdering och försäljning av fastigheter för att skapa utrymme för framtida
satsningar
Vara långsiktiga vilket innebär att möjligheten att bygga när det är billigare baserat på
lågkonjunktur tas tillvara

Bolagets bostadsbestånd utgör en bas för kommunens utbud av hyresrätter dit bostadssökande kan
erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning. Grundläggande krav avseende
ekonomiska förhållanden och bostadssociala beteenden ska dock uppfyllas. Bostadsutbudet ska vara
attraktivt och varierat och hyressättningen konkurrenskraftig i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Bolaget ska ta ett tydligt socialt ansvar och arbeta med trivsel, trygghet och sammanhållning. Bolaget
har till uppgift att noga följa utvecklingen när det gäller de allmänna förutsättningarna för
bostadsbyggande och bygga hyreslägenheter eller övriga former av boenden när de ekonomiska
förutsättningarna är realistiska. Bolaget ska överväga ombildande av hyresrätt till bostadsrätt för att
främja ett varierat bostadsutbud och frigöra kapital för nybyggnation och underhåll.
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Bolaget äger rätt att köpa och sälja fastigheter. Bolaget har också till uppgift att bidra till att en sådan
positiv utveckling erhålls att kommunens totala attraktionskraft ökar jämfört med idag. Bolaget har
även till uppgift att engagera sig i kommunens näringslivsutveckling och enligt affärsmässiga principer
vidta åtgärder som annars inte kommer till stånd.

Bolaget skall ha höga ambitioner och vara en föregångare när det gäller miljöåtgärder i befintligt
bostadsbestånd och när det gäller miljöeffektiv nybyggnad.

Kommunfullmäktige är att anse som bolagets ägare. Enligt 3 kap 17-18 §§ kommunallagen fastställer
kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser samtliga styrelseledamöter. Vidare
ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut i verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas. Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagets styrelse som bär ansvaret för
att dessa frågor förs till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår huruvida en
fråga är av sådan beskaffenhet att ägarens ställningstagande skall inhämtas, ska den underställas ägaren
för sådant ställningstagande.

Kommunfullmäktige har rätt att närvara vid årsstämma samt har rätt att, inom ramen för den
upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och VD, ställa frågor.

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen ett ansvar för att fortlöpande följa verksamheten. Detta
innebär att kommunstyrelsen även ska ha en överblick och kontroll över bolagets verksamhet, den s.k.
uppsiktsplikten.

Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i bolaget. Lekmannarevisorerna ska årligen lämna
granskningsrapport till bolagsstämman.

Bolaget ska kontinuerligt hålla ägaren informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av
större vikt. Detta sker vid regelbundna ägarsamråd mellan kommunledning och bolagsledning samt på
endera partens initiativ vid behov.

Bolaget ska särskilt beakta av kommunfullmäktige fattade beslut beträffande internbank och
finanspolicy och givna direktiv beträffande borgen och ekonomi- och finansieringskreditiv. Hur
bolaget verkar i enlighet med kommunens styrdokument och beslut ska framgå av bolagets
verksamhetsplan/affärsplan.
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Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom styrelsen och dels
mellan styrelse och verkställande direktör. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen
ska minst omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den internt är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.

Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig och inrymmer rutiner
och funktioner som verkar kvalitetssäkrande. Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern
kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll
fungerar.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

KS § 186

Dnr KS-SOU.2020.377

Uppföljning intern kontroll 2020 per delårsbokslut 2
Ärendet
De brister som främst noterats vid uppföljningen av Ale kommuns interna
kontroll 2019 har åtgärdats. Uppföljande kontroller i intern kontrollplanen
2020 har genomförts och ett antal mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder
för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker har genomförts i
stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har blivit fördröjda på
grund av den rådande covid-19 situationen.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern
kontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-08
Uppföljningsplan intern kontroll 2020, kultur och fritidsnämnden
Uppföljningsplan intern kontroll 2020, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Uppföljningsplan intern kontroll 2020, samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljningsplan intern kontroll 2020, servicenämnden
Uppföljningsplan intern kontroll 2020, överförmyndarnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020, kommunstyrelsen
Uppföljning Checklista utifrån skollagen (utbildningsnämnden)
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
förslaget och godkänna uppföljningen av intern kontroll 2020.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
förslaget och godkänna uppföljningen av intern kontroll 2020.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledare kvalitet

För kännedom
Kommunchef
Avdelningschef Strategi och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SOU.2020.377
Datum: 2020-10-07 2020-10-08
Utvecklingsstrateg Joachim Wever
E-post: joachim.wever@ale.se
Kommunstyrelsen

Uppföljning intern kontroll 2020 per DB2
De brister som främst noterats vid uppföljningen av Ale kommuns interna kontroll 2019 har
åtgärdats. Uppföljande kontroller i intern kontrollplanen 2020 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera
risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förslaget och
godkänna uppföljningen av intern kontroll 2020.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Daniela Ölmunger
Avdelningschef Strategi och uppföljning

Beslutsunderlag

·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, Uppföljning intern kontroll 2020 per DB2
Uppföljningsplan intern kontroll 2020 Kultur och fritidsnämnd
Uppföljningsplan intern kontroll 2020 Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
Uppföljningsplan intern kontroll 2020 Samhällsbyggnadsnämnd
Uppföljningsplan intern kontroll2020 Servicenämnd
Uppföljningsplan intern kontroll 2020 Överförmyndarnämnd
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 Kommunstyrelsen 2020-10-07
Uppföljning Checklista utifrån skollagen (Utbildningsnämnden)

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Utvecklingsledare kvalitet

För kännedom
Kommunchef
Avdelningschef Strategi och uppföljning
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Bakgrund
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt kommunens policy för intern kontroll ska nämnderna var och en inom sitt område se till
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Risk- och väsentlighetsanalyser har gjorts utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet
med syfte att identifiera och prioritera områden i intern kontrollplanen för år 2020. När riskerna
identifierats gjordes en riskvärdering. Nämndernas planer innehöll de riskområden som
bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade. I uppföljningen redovisas årets
arbete med internkontroll per delårsbokslut 2.
Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter. I
detta ligger bland annat att utforma, granska och revidera riktlinjer och bestämmelser för god
intern kontroll.
Kommunstyrelsen
I sektor KS har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera riskerna genomförts. Utbildningsinsatser i ärendehantering har delvis blivit fördröjda
på grund av covid-19 men kommer att genomföras under hösten 2020.
Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan anses vara lägre nu än vad som bedömdes
vid riskanalysen i december 2019.
Överförmyndarnämnd
Utifrån genomförd intern kontroll bedöms god ordning föreligga och processer och rutiner
åtföljs. Ansvariga tjänstepersoner arbetar löpande med att förbättra befintliga rutiner.
Vid uppföljande kontroller som genomfördes i augusti var akterna i god ordning och inga
avvikelser noterades.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Av de identifierade riskerna inför 2020 bedömdes endast en ha ett högt riskvärde medan
resterande fyra bedömdes ha ett riskvärde på medelnivå. Uppföljningen av risker och åtgärder
visar på att dessa pågår med mindre avvikelser eller förseningar till följd av att verksamheten
varit tvungen att prioritera arbetet utifrån covid-19.
Kultur och fritidsnämnd
Arbetet med intern kontrollen 2020 har på grund av den rådande samhällssituationen inte
kunnat löpa på som sektorn planerat. Planerade utbildningsinsatser har fått skjutas på framtiden
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med förhoppningen att kunna genomföras under hösten. I avvaktan på kommungemensamma
processer har inte sektorn kunnat färdigställa vissa processer som revidering av
dokumenthanteringsplaner. Framtagande av rutiner har emellertid genomförts.
Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med de områden som
riskbedömts i intern kontrollplanen för 2020. De risker som prioriterades i årets intern
kontrollplan anses dock vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalysen i början av året.
Servicenämnd
Arbetet med servicenämndens intern kontrollplan pågår och uppdateras kontinuerligt. Då
servicenämnden bildades var vissa dokument inte på plats vilket bidragit till behov av
revidering och uppdatering. Delar av risker som bedömts tidigare är åtgärdade. Stora
förbättringar har skett under 2020 med tydliga rutiner och arbetssätt som har implementerats.
Utbildningsnämnd
Under förra året påbörjades ett nytt arbetssätt avseende arbetet med intern kontroll i sektor
utbildning. Syftet med förändringen var att ge bättre förutsättningar för huvudmannen att följa
arbetet med intern kontroll genom att sektorn kontinuerligt under året gör nedslag i intern
kontrollplanen och löpande informera nämnden om det pågående arbete.
I samband med delårsbokslut 2 följde sektorn upp checklistan utifrån skollagen som är en viktig
del i nämndens intern kontroll. Nämnden kommer att följa upp intern kontrollplanen i sin helhet
vid årsskiftet.
Sektorn uppfyller de allra flesta delar väl. Inom ett flertal områden har förbättringar gjorts sen
föregående år. Områden som då gulmarkerats är nu gröna. Det finns dock några områden där
åtgärder krävs. Först och främst klagomålshantering där både rutiner och information till
vårdnadshavare behöver förbättras. En ny rutin för klagomålshantering har tagits fram och
beslutades våren 2019. Inför implementeringen har dock framkommit att rutinen behöver
utvecklas och förbättras för att bättre knytas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet, både på
enhets-, verksamhets- och sektornivå. Ett omtag görs under hösten 2020 och kommer därefter
implementeras och vara klar inför vårterminen 2021.
Ytterligare ett område som behöver förbättras är gemensamma rutiner kring kränkningsanmälan
och uppföljning i det nya verktyget LISA. Sektorn utformar gemensamma tydliga rutiner för
verktyget LISA som ska vara klart och implementerat under hösten 2020.
Samhällsbyggnadsnämnd
Uppföljande kontroller har genomförts i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens interna
kontrollplan och en mindre avvikelse upptäcktes. Alla åtgärder som syftar till att minska
sannolikheten att en risk inträffar pågår enligt plan med undantag av arbetet med
kompetensförsörjningsplaner som har fördröjts men kommer att genomföras under hösten.
Sektorn ser ett behov att få till intern kontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att den
blir en del av verksamheten och kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande än tidigare.
Systematiseringen har förenklats och skapar bra förutsättningar för att lyckas.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Barnperspektivet påverkas inte.
Miljöperspektivet
Miljöperspektivet påverkas inte.
Funktionshinderperspektivet
Funktionshinderperspektivet påverkas inte.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Styrdokument som reglerar kommunens arbete med intern kontroll:
Policy för intern kontroll Ale kommun
Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun
Förvaltningens bedömning och motivering
De brister som främst noterats vid uppföljningen av Ale kommuns interna kontroll 2019 har
åtgärdats. Uppföljande kontroller i intern kontrollplanen 2020 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera
risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.
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1 Inledning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2020. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehöll de riskområden
som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade. I uppföljningen redovisas årets arbete med
internkontroll. De områden som är röd-markerade vid årets slut flyttas över till kommande års internkontrollplan.
Årets prioriterade risker återfinns inom området regelverk och verksamhet. Kontrollpunkterna som föreslås i
kultur och fritidsnämnden internkontrollplan är delvis sammankopplade med kommungemensamma processer,
vilket avser GDPR och arkivering och diarieföring. Vidare ska även delegationsordningen följas upp.
Arbetet med internkontrollen 2020 har på grund av rådande samhällssituation hittills inte kunnat löpa på som
sektorn planerat. Planerade utbildningsinsatser har fått skjutas på framtiden med förhoppningen att kunna genomföras under hösten. I avvaktan på kommungemensamma processer har inte sektorn kunnat färdigställa vissa
processer som revidering av dokumenthanteringsplaner. Framtagande av rutiner har emellertid genomförts.

Uppföljningsplan intern kontroll 2020, Kultur- och fritidsnämnden

3(7)

2 Uppföljning av kontroller
2.1 Delegeringsordningen
Risker

Kontrollmoment

Att delegeringsbeslut inte rapporteras

Kontroll av att delegeringsbeslut rapporteras

Att beslut tas på felaktigt sätt
och på fel nivå

Kontroll att beslut tas på rätt nivå

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av att delegeringsbeslut rapporteras

Kommentar
Nämnden beslutade om ny delegationsordning i december 2019. Under året har samtal inletts med utvalda handläggare om rapportering av delegationsbeslut samt att en rutin har tagits fram som under hösten kommer presenteras för nyckelpersoner.
Inga avvikelser

Kontroll att beslut tas på rätt nivå

Kommentar
Kontroll genomförs kontinuerligt av nämndsekreterare

2.2 Registerhantering personuppgifter
Risker

Kontrollmoment

Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR

Följsamhetskontroll till GDPR

Vad kontrolleras?
Följsamheten till de viktigaste komponenterna i
GDPR följs upp: Loggar, registerförteckning i system, behörighetsstruktur, dokumentationskontroll,
arbetssätt, samt tillsyn av externa aktörer.
Hur sker kontrollen?
Granskning och stickprov genomförs vid behov men
minst tre gånger per år.
När utförs kontrollen?
Vid behov men minst tre gånger per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkontrollplanen.

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av följsamhetskontroll till GDPR

Kommentar
Arbete med en uppdaterad registerförteckning inom sektorn pågår. Arbetet pågår även inom hela kommunen.
Kunskapen och medvetenheten om GDPR inom verksamheterna är god, men i det fortsatta arbetet inom området kan fler utbildningsinsatser samordnas.

2.3 Arkivering och diarieföring
Risker

Kontrollmoment

Bristande kännedom och följsamhet till rutiner för diarieföring

Kontroll och utbildning

Bristande kännedom och följsamhet till rutiner för arkivering

Kontroll och utbildning
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Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll att kompetens finns och diarieföring sker

Kommentar
Kompetensen inom sektorn är hög. Utbildningsinsats för nyckelpersoner sker under hösten.
Mindre avvikelser

Kontroll och utbildning att dokumenthanteringsplan följs och att arkivering och gallring sker

Kommentar
Nämndsekretrare följer och utvecklar arbetet kontinuerligt. Arbetet med att revidera dokumenthanteringsplanerna har påbörjats och en dialog har förts
med chefer och nyckelpersoner. Sektorn avvaktar en ny arkivredovisning som ska gälla för hela kommunen innan dokumenthanteringsplanerna kan
färdisdtällas.
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Delegeringsordningen
Status
Pågående

Åtgärder
Upprättande av rutin samt information av densamma

Kommentar
En rutin är framtagen och kommer informeras om under hösten.
Ej påbörjad

Information och utbildning för handläggare påbörjas under hösten

Kommentar
Påbörjas under hösten.

3.2 Registerhantering personuppgifter
Status

Åtgärder

Pågående
med avvikelse

Kontroll av följsamhetskontroll till GDPR

Kommentar
Ett arbete med att uppdatera en registerförteckning för sektorn pågår.
Samordnare för GDPR i kommunen har under året deltagit på ledningsgruppen med syfte att öka kompetensen i frågan. En utbildningsinsats för nyckelpersoner inom verksamheten kommer ses över och erbjudas.

3.3 Arkivering och diarieföring
Status

Åtgärder

Pågående
med avvikelse

Utbildning i diarieföring

Kommentar
Den planerade utbildning för chefer och nyckelpersoner kring diarieföring har blivit framskjuten på grund av rådande samhällssituation. Förhoppningen
är att utbildningen ska kunna genomföras under hösten.
Avslutad

Utbildning, Information i arkivregler

Kommentar
Genomgång av arkivarie på ledningsgrupp är genomförd.
Pågående
med avvikelse

Kontroll av dokumenthanteringsplaner

Kommentar
Revidering av enheternas dokumenthanteringsplaner har påbörjats.
Pågående
med avvikelse

Utbildning i arkivering

Kommentar
Genomgång och utbildning av arkivering för nyckelpersoner sker under hösten.
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4 Slutsats av uppföljning
Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med de områden som riskbedömts i internkontrollplanen för år 2020. De risker som prioriterades i årets intern kontrollplan anses dock vara lägre nu än
vad som bedömdes vid riskanalysen i början av året. Det finns goda förutsättningar för verksamheten att uppnå
de interna kontrollerna under året, men genomförandet av dessa påverkas således av den rådande samhällssituationen.
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1 Inledning
Arbetet med intern kontroll utgår från kommunallagen 6 kap 6 § och syftar till att säkerställa att verksamhetens
processer är ändamålsenliga utifrån fastställda mål. Internkontrollplanen för 2020 innehåller fem prioriterade risker med tillhörande kontrollmoment, uppföljande kontroller samt åtgärder. Riskerna har identifierats och bedömts i samråd med sektorledning och antagits av nämnd. Internkontrollplanen följs upp och rapporteras till
nämnd i samband med uppföljningsrapporten i augusti och årsbokslutet.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Övriga regelverk som styr nämndens verksamheter
Risker

Kontrollmoment

Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR

Följsamhetskontroll till GDPR

Vad kontrolleras?
Följsamheten till de viktigaste komponenterna i
GDPR följs upp: Loggar, registerförteckning i system, behörighetsstruktur, dokumentationskontroll
samt tillsyn av externa aktörer.
Hur sker kontrollen?
Granskning och stickprov genomförs vid behov men
minst tre gånger per år.
När utförs kontrollen?
Vid behov men minst tre gånger per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkontrollplanen.

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av loggar

Kommentar
Loggkontroller utförs kvartalsvis i verksamhetssystemen Treserva och MCSS. Det är i dagsläget inte möjligt att genomföra loggning i SAMSA och TES.
Frågan är lyft till leverantörer som ej tillhandahåller möjlighet till loggningskontroller.
Varje månad görs även kontroller i HSA-registret för att kontrollera att det finns rätt uppgifter i registret, t ex mot folkbokföring och legitimation för yrkesgrupper. Det kontrolleras även att det inte finns personer som är registrerade med ofullständiga uppgifter.

Mindre avvikelser

Kontroll av registerförteckning i system

Kommentar
Registerförteckning är påbörjad, men ej slutförd. Pågående pandemi har förändrat de frågor som har fått störst fokus och därmed påverkat bl.a. det
planerade arbetet att strukturera denna fråga. Omtag kommer därför att tas för att slutföra arbetet med registerförteckningen enligt GDPR.
Mindre avvikelser

Kontroll av behörighetsstruktur

Kommentar
Rutin för behörighetskontroll finns framtagna. Kännedom om och följsamhet till rutinen från och dess process från verksamheterna/beställarna kan och
bör förbättras ytterligare. God följsamhet till rutinens syfte säkerställs dock då beställningar från ej behöriga personer inte administreras.
Mindre avvikelser

Dokumentationskontroll enligt GDPR

Kommentar
Ale kommuns organisation och arbetssätt för att säkerställa följsamhet till GDPR håller på att utvärderas på central nivå utifrån den analysrapport som
DSO lämnat. Kommunen undersöker bland annat möjligheten att delegera rollen som DSO till Göteborgsregionen. Den kommuninterna organisationen
är under uppbyggnad och planerades att slutföras under första halvåret 2020, men pga. den pågående pandemin har detta arbete blivit försenat.
Mindre avvikelser

Tillsyn av externa aktörer enligt GDPR

Kommentar
Aktuella PUB-avtal har upprättats med externa aktörer, där endast någon enstaka aktör kvarstår. Arbetet har gått framåt, men är ej helt slutfört.

2.2 Systematiskt kvalitetsarbete
Risker

Kontrollmoment

Bristande kännedom och följsamhet till ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete

Kontroll av kännedom och följsamhet till ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Vad kontrolleras?
Att linjeorganisationen känner till och följer ledningssystemet.
Hur sker kontrollen?
Kontrollen sker i samband med framtagningen av
kvalitets- och patientsäkerhetsrapporter
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Risker

Kontrollmoment
När utförs kontrollen?
Löpande men minst två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i kvalitets- och patientsäkerhetsrapporteringen på nämndnivå och även i internkontrollplanen

Bristande kännedom och följsamhet till kommunens antagna styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete
(SBA)

Bedömning
Mindre avvikelser

Kontroll av följsamhet och kännedom till riktlinjer,
policys och lagar gällande SBA

Uppföljande kontroll
Kontroll av följsamhet och kännedom om ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Kommentar
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är kravställt i SOSFS 2011:9. Vårdgivaren ansvarar för att upprätta de rutiner och de styrdokument
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Återkoppling sker årligen i form av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. Ambitionen under perioden var att (istället för en skriven rapport) ha en dialog med arbetsutskottet kring kvalitets- och patientsäkerhetsfrågorna. På grund av rådande situation med Covid-19 kunde dialogen inte genomföras.
Ett utvecklingsarbete framför allt med bäring på ovan nämnda berättelse pågår. Ambitionen är att mer fokusera på egenkontroller, resultat av dessa,
åtgärder och effekter. En omstrukturerad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse kommer implementeras under hösten.
Mindre avvikelser

Stickprov i verksamheten utifrån SBA

Kommentar
Efter att ett flertal brandtillsyner gjorts på sektorns enheter under 2019 har flera förbättringsområden identifierats avseende följsamheten till riktlinjerna
för det systematiska brandskyddsarbetet. Stickprov har genomförts under sommaren och visat att lokala rutiner har uppdaterats, brandskyddsombud
har utsetts samt att chef har bättre kännedom om sitt brandskyddsansvar. Sektorns linjeorganisation har även efterfrågat fler utbildningsinsatser från
förvaltningens centrala säkerhetsenhet avseende brandskydd vilket föranlett att ett flertal utbildningstillfällen kommer erbjudas under oktober månad.
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Ledning, styrning, kommunikation och organisation
Status
Försenad

Åtgärder
Utveckla sektorns struktur och arbetssätt för förändringsarbete

Kommentar
Strukturen för sektorns förändringsarbete har under våren setts över och ett arbete är påbörjat för att ta fram en ny struktur. Arbetet har försenats på
grund av pandemin. Utgångspunkten för översynen av strukturen har varit de pågående digitaliseringsinitiativ som sektorn tagit sedan flera år tillbaka.
Målet med det nya arbetssättet är att fånga in rätt intressenter och beroenden i rätt fas i förändringsprocessen för att maximera nyttorealisering och
säkerställa möjligheten för en lyckad och planenlig implementering med legitimitet på alla nivåer i organisationen. Arbetet kommer fortsätta under hösten.

3.2 Personal
Status

Åtgärder

Pågående
med avvikelse

Ta fram rutin och kontrollmoment i samband med övertagandet av bemanningsenheten

Kommentar
Bemanningsplaneringsenheten kontrollerar alltid belastningsregistret i samband med anställning av person som ska arbeta med barn. Hanteringen för
utdrag ur belastningsregistret i andra fall än ovan ses över och en rutin kommer att tas fram under hösten.
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4 Slutsats av uppföljning
Av de identifierade riskerna inför 2020 bedömdes endast en ha ett högt riskvärde medan resterande fyra bedömdes ha ett riskvärde på medelnivå. Uppföljningen av risker och åtgärder visar på att dessa pågår med mindre avvikelser eller förseningar – detta till följd av att verksamheten varit tvungen att prioritera arbetet utifrån covid-19.
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1 Inledning
Nämnderna, ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6, se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2020. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehåller de riskområden
som bedöms ha högst riskvärde. I denna uppföljning redovisas första halvårets arbete med internkontroll.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Uppföljning av betalda leverantörsfakturor
Risker

Kontrollmoment

Att avrop inte sker enligt korrekt avtal

Kontrollera att avrop sker enligt korrekt avtal

Vad kontrolleras?
Inköp kontrolleras så att det är rätt leverantör och rätt
mängd samt till avtalat pris.
Hur sker kontrollen?
Kontroller sker enligt stickprov.
När utförs kontrollen?
Kontroller ska göras två ggr per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
All dokumentering ska göras i Stratsys.

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll att avrop sker enligt korrekt avtal

Kommentar
Stickprovskontroller har gjorts i hela sektorn. I kontrollen framkom att två tjänster eller varor köpts in utan att avtal.

2.2 Uppföljning av debitering
Risker

Kontrollmoment

Fakturering görs inte enligt aktuell taxa

Fakturering har gjorts enligt gällande taxa

Vad kontrolleras?
Utfärdade fakturor ska kontrolleras så att beloppen
stämmer med aktuell taxa.
Hur sker kontrollen?
Kontroller ska genomföras utifrån stickprov.
När utförs kontrollen?
Kontroller ska göras en eller två gånger per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumentation sker i Stratsys.

Kontroll att upparbetat arbete har debiterats

Vad kontrolleras?
Upplupen tid kontrolleras i jämförelse med debiterat
tid.
Hur sker kontrollen?
Genom stickprov
När utförs kontrollen?
Två ggr per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys.

Bedömning

Uppföljande kontroll
Kontroll att fakturering har gjorts enligt gällande taxa

Kommentar
Stickprovskontroller genomförda i september månad visar att debitering i samtliga fall gjorts enligt gällande taxa.
Kontroll att upparbetat arbete har debiterats
Kommentar
Stickprovskontroller visade att samtliga kontroller var utan anmärkning och all upparbetat arbete har debiterats.
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2.3 Kontroll av löner
Risker

Kontrollmoment

Utbetalning av felaktig lön

Kostnadskontroll

Vad kontrolleras?
Att lönen är korrekt avseende sjukdom, semester
etc.
Hur sker kontrollen?
Alla medarbetare ska kontrolleras.
När utförs kontrollen?
Alla chefer ska kontrollera detta varje månad.
Hur dokumenteras kontrollen?
Ska dokumenteras i Ale självservice.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Systematiska kontroller att lönen är korrekt.

Kontroll ska göras varje månad av alla chefer.
Kommentar
Alla enhetschef genomför kostnadskontroller varje månad och ser så att lön stämmer med utbetald lön.

2.4 Kompetensutvecklingsplaner
Risker

Kontrollmoment

Kompetensförsörjningsplaner
följs inte

Uppföljning av kompetensförsörjningsplan på varje
enhet

Vad kontrolleras?
Kontroll att enhetens kompetensförsörjningsplan fullföljs.
Hur sker kontrollen?
Manuell genomgång.
När utförs kontrollen?
En gång per år under hösten.
Hur dokumenteras kontrollen?
Stratsys.

Bedömning

Uppföljande kontroll
Årlig kontroll att framtagna kompetensförsörjningsplaner följs.

Årligen ska stickprov göras avseende kompetensförsörjningsplaner
Kommentar
Sektorn har inte kommit så långt som planerat gällande framtagandet av kompetensförsörjningsplaner. Under sensommaren har chefer tillsammans
med HR gjort basvärderingar på alla tjänster. Med stöd av de basvärderingarna ska kompetensförsörjningsplaner tas fram. Det förväntas ske under
hösten.

2.5 Nyrekrytering
Risker

Kontrollmoment

Längre introduktionstid än normalt

Undersöka nyanställdas uppfattning om introduktionen

Vad kontrolleras?
Den nya medarbetarens uppfattning om sin introduktion
Hur sker kontrollen?
Kontroll utförs genom dialog.
När utförs kontrollen?
Ett halvår efter anställningens första dag.
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Risker

Bedömning

Kontrollmoment

Uppföljande kontroll
Samtal med den nyanställde gällande uppfattning om introduktionen

Kommentar
Då det saknas en gemensam introduktion för sektorn därför behöver en introduktionsplan tas fram. Tanken är att framtagandet kommer att hanteras
centralt på sektorn där enheterna deltar vid behov.
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Uppföljning av betalda leverantörsfakturor
Status
Pågående

Åtgärder
Utbildning

Närmast överställd chef ansvarar för att medarbetarna har tillräcklig kunskap.
Pågående

Medarbetaren informeras och felet åtgärdas.

Medarbetaren informeras och felet åtgärdas.

3.2 Uppföljning av debitering
Status

Åtgärder

Pågående

Information om gällande taxa

Pågående

Rättelse

Korrigera debitering i den mån det är möjligt.
Pågående

Se till att alla som fakturerar har tillgång till rätt taxa.

Se till att alla som fakturerar har tillgång till rätt taxa.
Pågående

Rättelse

Korrigering av debitering i den mån det är möjligt.
Pågående

Utredning av orsak

Utreda orsak till att debitering inte gjorts
Pågående

Upprätta en rutinbeskrivning

Ta fram eller korrigera rutinbeskrivning.

3.3 Kontroll av löner
Status
Pågående
med avvikelse

Åtgärder
Kostnadskontroll ska göras varje månad.

Kostnadskontroll ska göras i tid varje månad av alla chefer.
Kommentar
Fler konstadskontroller behöver göras per månad.
Pågående
med avvikelse

Kommunikationsinsatser till alla medarbetare om eget ansvar att bokföra tid och meddela om lönen är felaktig

Kommentar
Viktigt att varje chef informerar alla nya medarbetare om eget ansvar gällande tidsrapportering och felaktig lön. Chef ska också vid behov upplysa arbetsgrupp eller enskild medarbetare.
Pågående

Utbildning av chefer gällande tillvägagångssätt vid kostnadskontroll

Kommentar
Personalavdelning har löpande utbildningar i tillvägagångssätt vid kontroll av lön.
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3.4 Kompetensutvecklingsplaner
Status
Ej påbörjad

Åtgärder
Kartlägga och säkerställa att det finns välfungerande kompetensutvecklingsplaner.

Kommentar
Då sektorn saknat stöd från HR samt varit tvungen att prioritera andra uppdrag har denna åtgärd inte kunnat genomföras.

3.5 Nyrekrytering
Status
Pågående
med avvikelse

Åtgärder
Ta fram en generell introduktion för hela sektorn

Kommentar
Flera av sektorns enheter har enskilt arbetat med att ta fram rutiner för introduktion av nyanställda. Materialet behöver sammanställas och ensas till en
sektorövergripande plan.

Uppföljningsplan intern kontroll 2020, Samhällsbyggnadsnämnden

8(9)

4 Slutsats av uppföljning
Sektorn ser ett behov att få till internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att den blir en del av verksamheten och kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande än tidigare. Systematiseringen har förenklats och
skapar bra förutsättningar för att lyckas. Ett årshjul förväntas också förbättra kontrollprocessen.
I uppbyggnaden av 2021 års plan behöver nämnden var mer delaktig än tidigare.
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1 Inledning
Arbetet med sektor service internkontrollplan pågår och uppdateras kontinuerligt. Då servicenämnden bildades
var vissa dokument inte på plats vilket bidragit till behov av revidering och uppdatering. Tjänsten nämndsekreterare var inte heller på plats vilket bidrog till en viss försening av arbetet. Detta är nu åtgärdat och arbetet sker numera inom sektorn. Delar av risker som bedömts tidigare är åtgärdade. Största utmaningen, inväntar övergripande plan för hur arbete med dokumenthantering ska hanteras i kommunen.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Dokumenthantering
Risker

Kontrollmoment

Dokument hanteras inte enligt
dokumenthanteringsplan och
arkivlag

Kontroll att dokument hanteras enligt regelverket

Vad kontrolleras?
Att dokumenthanteringsplan följs
Hur sker kontrollen?
Individuell uppföljning med handläggare.
När utförs kontrollen?
September - oktober 2020
Hur dokumenteras kontrollen?
i uppföljningsplan intern kontroll

Fel i diarieföring och arkivering

Kontroll av diarieföring och arkivering

Hur sker kontrollen?
Stickkontroller
När utförs kontrollen?
September - oktober 2020
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll

Bedömning

Uppföljande kontroll
kontroll att regelverket följs

Avstämningssamtal med nyckelpersoner
kontroll av diariet
Avstämningssamtal med nyckelpersoner om handlingar diarieförs på rätt sätt.

2.2 Delegationsordning
Risker

Kontrollmoment

Beslut fattas inte enligt delegationsordning

Kontroll att beslut tas på rätt nivå

Vad kontrolleras?
Avstämning på ledningsgrupp
Hur sker kontrollen?
Genomgång och samtal på ledningsgrupp
När utförs kontrollen?
Löpande
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll

Anmälan av delegationsbeslut

Kontroll att delegationsbeslut anmäls.

Vad kontrolleras?
Återkommande kontroller av följsamhet
Hur sker kontrollen?
Avstämning på ordförandeberedning och i AU.
När utförs kontrollen?
Löpande från april
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll.

Arkivering

Kontroll att arkivering följer lagen

Vad kontrolleras?
Att vi arkivera i enlighet med regelverket.
Hur sker kontrollen?
Kontroll att arkivering och gallring sker på rätt sätt.
När utförs kontrollen?
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Risker

Kontrollmoment
löpande
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll

Bedömning

Uppföljande kontroll
Avstämning med nyckelpersoner

Sektor ledningsgrupp har ansvar för uppföljning och avstämning.

2.3 Ärendehanteringsprocessen
Risker

Kontrollmoment

Ärenden anmäls inte till nämnden

Kontroll att ärenden anmäls till nämnd

Hur sker kontrollen?
Genomgång av intern inkl KS postlista
När utförs kontrollen?
September 2020
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokuenteras i uppföljningsplan intern kontroll

Bedömning

Uppföljande kontroll
Linda Widmark

Avstämning med nyckelpersoner
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Dokumenthantering
Status
Pågående

Åtgärder
Utbildning för handläggare

Grundläggande utbildning i dokumenthanteringsplan och rutiner
Avslutad

Aktualisera dokumenthanteringsplan

Kommentar
Behov att se uppdatera dokumenthanteringsplan enligt kommunens övergripande arbete med dokumenthantering.
Pågående
med avvikelse

Implementera dokumenthanteringsplan

Kommentar
Inväntar övergripande plan gällande dokumenthantering
Pågående

Uppföljning av rutin och verkställighet

Kommentar
Inväntar övergripande plan för dokumenthantering. Tillsvidare arbetar vi enligt fastställd dokumenthanteringsplan.
Pågående
med avvikelse

Genomgång av regler och rutiner med kommunens arkivarie

Kommentar
Pågående arbete.
Avslutad

Översyn av behörigheter till Castor

Kommentar
Kontroll över behörigheter för servicenämnd och tjänstepersoner i Castor.
Pågående
med avvikelse

Uppföljning av rutin och verkställighet

Kommentar
Behov av översyn av rutiner, arbete pågår.

3.2 Delegationsordning
Status
Avslutad

Åtgärder
Genomgång och implementering av delegationsordning

Kommentar
Översyn av delegationsordning, arbete pågår. Arbetar enligt fastställt och beslutat dokument.
Avslutad
Avslutad

Ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut
Uppföljning och kontroll av anmälan av delegationsbeslut

Kommentar
Sker löpande via LG service.
Pågående

Genomgång av regler för arkivering - kommunens arkivarie

Kommentar
Utbildning är planerad till september 2020.
Pågående

Uppföljning
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3.3 Ärendehanteringsprocessen
Status
Avslutad

Åtgärder
Kontroll av rutin och ärendehantering internt och koppling till KS och kontaktcenter
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4 Slutsats av uppföljning
Behov att fortsätta arbetet med internkontrollplan. Stora förbättringar har skett under 2020 med tydligare rutiner
och arbetssätt som har implementeras. Utbildning för handläggare inom sektorn pågår och kommer behövas
även i fortsättningen för att skapa en trygghet i arbetet.
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1 Inledning
Internkontrollen genomfördes 2020-08-07 av kanslichef Erik Bergman. Akterna var i god ordning och inga avvikelser noterades.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Arvodesbeslut
Risker

Kontrollmoment

Godtyckliga arvodesnivåer

Kontroll av arvodesnivåer.

Vad kontrolleras?
Arvodesbeslut.
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överförmyndarnämnden. Arvodesbeslut genomlyses och
bedöms utifrån de då rådande arvodesnivåerna.
När utförs kontrollen?
En gång årligen, företrädesvis under fjärde kvartalet
när större delen av årsräkningar granskats och arvoderats.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid överförmyndarnämndens sammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll arvoden (nivåer)

Genomgång av arvodesbeslut i slumpvis utvalda akter.
Kommentar
Kontroll har genomförts i fem akter utan anmärkning.

2.2 Arvodesbeslut
Risker

Kontrollmoment

Korrekt betalare av arvode

Kontroll av betalare av arvode

Vad kontrolleras?
Arvodesbeslut
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överförmyndarnämnden. Arvodesbeslut genomlyses tillsammans med årsräkning för året som beslutet avser
med avsikt att kontrollera huruvida huvudmannens
tillgångar eller inkomster är sådana att hen ska betala arvodet själv eller ej och att arvodesbeslutet är
därefter.
När utförs kontrollen?
En gång årligen, företrädesvis under fjärde kvartalet
när större delen av årsräkningarna granskats och arvoderats.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid överförmyndarnämndens sammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av arvoden (betalare)

Kontroll att arvodeskostnaden belastar rätt part, det vill säga huvudmannen eller kommunen, baserat på tillgångar och inkomster, vilka anges Föräldrabalken.
Kommentar
Kontroll har genomförts i fem akter utan avvikelse.
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2.3 Granskning av årsredovisningar, process
Risker

Kontrollmoment

Förbiseende vid granskning.

Kontroll av efterlevnad av upprättad granskningsprocess.

Vad kontrolleras?
Gransknings-PM
Hur sker kontrollen?
Kontroll att Gransknings-PM finns i akter med god
man eller förvaltare och att detta används i samband
med granskning samt att uppföljning av detsamma
sker från år till år.
När utförs kontrollen?
En gång årligen, företrädesvis under fjärde kvartalet
när större delen av årsräkningarna har granskats
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid överförmyndarnämndens sammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Efterlevnad av granskningsprocess

Kontroll att framtagen checklista för granskning av årsräkningar används. Detta för att minska risken att viktiga kontrollområden utelämnas, eller att
uppföljning från noteringar från tidigare år ej följs upp.
Kommentar
Kontroll i fem akter har genomförts utan anmärkning.

2.4 Granskning av årsräkningar, tidsåtgång
Risker

Kontrollmoment

Tid till slutförande av årsredovisningar

Uppföljning antal granskade årsredovisningar.

Vad kontrolleras?
Kontroll hur verksamheten uppfyller satta mål; samtliga kompletta, i tid, inkomna årsredovisningar ska
vara granskade senast den 15 september, samt när
samtliga årsredovisningar är granskade.
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överförmyndarnämnden varvid kontroll görs om när granskning av redovisningshandlingar genomfördes.
När utförs kontrollen?
En gång årligen, fjärde kvartalet, efter att måldatum
passerats.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt. Rapporteras vid överförmyndarnämndens
sammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av sluttidpunkt för årsredovisningar

Vid granskningstillfället kontrolleras hur stor del av årsräkningarna som granskats inom den fastställda tiden och ser över anledningar till kvarvarande
årsredovisningar.
Kommentar
Överförmyndarnämndens mål är att samtliga kompletta, i tid inkomna, årsredovisningar ska vara granskade per den 15 september. Samtliga, även sena
och inkompletta, årsredovisningar var granskade den 27 juli.
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2.5 Kontroll av ställföreträdare
Risker

Kontrollmoment

Olämpliga ställföreträdare

Kontroll av ställföreträdare

Vad kontrolleras?
Kontroll att handläggare i samband med förordnande
vid byte av ställföreträdare gör sedvanliga kontroller
hos kronofogde och polisens belastningsregister.
Ovanstående kontroller av samtliga ställföreträdare
med aktiva ärenden ska göras en gång om året (sedan 2016).
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överförmyndarnämnden varvid kontroll görs huruvida
nämnda kontroller av tilltänkta ställföreträdare görs
vid nytt ärende, liksom huruvida samtliga ställföreträdare med aktiva ärenden kontrolleras en gång om
året (sedan 2016).
När utförs kontrollen?
En gång om året, fjärde kvartalet, då den årliga kontrollen görs under årets andra halva då verksamheten är mindre belastad.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid nämndsammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Ställföreträdares lämplighet.

Vid genomgång av akten noteras att sedvanliga kontroller av tilltänkta ställföreträdare gjorts i samband med nytt förordnande och/eller i form av årlig
kontroll av samtliga aktiva ställföreträdare (sedan 2016)
Kommentar
Kontroll har genomförts i fem akter utan anmärkning.
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3 Slutsats av uppföljning
Utifrån genomförd internkontroll bedöms god ordning föreligga och processer och rutiner åtföljs. Ansvariga
tjänstemän har god kompetens på området och arbetar löpande med att förbättra befintliga rutiner.
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1 Inledning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalysgjorts
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2020. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehöll de riskområden
som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade. I denna uppföljning redovisas årets arbete
med internkontroll per sista augusti.

Uppföljningsplan intern kontroll 2020, Kommunstyrelsen

3(8)

2 Uppföljning av kontroller
2.1 Ärendehanteringsprocessen
Risker

Kontrollmoment

Handlingar hanteras inte
korrekt

Utbildningsinsatser ärendehantering m.m.

Vad kontrolleras?
Har utbildningsinsatser genomförts?
Hur sker kontrollen?
Genomgång av vilka sektorer/avdelningar som
erbjudits utbildning.
När utförs kontrollen?
Efter första och sista tertialen.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligen.

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Löpande kvalitetsgranskning vid beredningar

Löpande granskningar vid ordförandeberedningar och stöd till dem som tagit fram underlag. Utifrån det förändringar i mallar m.m.
Kommentar
Utbildningsprogram fanns fastslaget men Covid kom emellan. En utbildning för nya chefer och en för chefer inom SBN har genomförts. Under hösten
återupptas arbetet med utbildningar och ett flertal är bokade i skrivande stund.

2.2 Verksamhetsutövning
Risker

Kontrollmoment

Okunskap om riktlinjer och
policys

Kommunikation av riktlinjer och policys

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Följa upp att kommunikation skett kring nya styrdokument

Kommentar
Ansvaret för styrdokument ligger på administrativa avdelningen.
Kommunikationsavdelningen har fått sponsringspolicy godkänd av KF, vilken är utlagd på externweb och finns bland styrdokument. Avdelningen är
behjälplig för övriga när kommunikation är aktuell.

2.3 Kritiska processer
Risker

Kontrollmoment

Långvarigt IT-stopp

Kontinuitetsplan

Vad kontrolleras?
Löpande kontroller av drift och backup av verksamhetssystem som driftas av IT.
Reservrutiner hos respektive verksamhet
Hur sker kontrollen?
Diskussion med ansvariga i verksamheterna för att
gemensamt följa eventuella incidenter och avbrott
När utförs kontrollen?
Avstämning med ansvariga varje halvår
Hur dokumenteras kontrollen?
Protokoll från möte

Brister i säkerhetsarbetet och

Uppdatering och marknadsföring av styrande
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Risker

Kontrollmoment

systematiskt brandskyddsarbetet

dokument

Har dokument uppdaterats och marknadsfört?
Hur sker kontrollen?
Bedömning av material på intranät
När utförs kontrollen?
Andra tertialet
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt

Utbildningar i SBA

Vad kontrolleras?
Har utbildningar genomförts?
Hur sker kontrollen?
Kontroll
När utförs kontrollen?
Andra tertialet.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt

Implementering av ny organisation.

Bedömning

Uppföljande kontroll
Uppföljning av kontinuitetsplan

Kommentar
Kommunstyrelsen
Under hela året har vi haft kortare störningar beroende på de denial of service (ddos) attacker vi utsätts för. Dessa har förhindras till stor del genom att
ett ytterligare skydd för Ddos har installerats av internetleverantören.
Övriga avbrott har varit beroende av planerade underhållsåtgärder.

Uppföljning av incidenter och avbrott
Rutin för uppföljning av incidenter och avbrott tas fram. Dokumentation skall ske i ITs ärendehanteringssystem och följas upp tillsammans med drabbade verksamheter.
Kommentar
I samband med händelser sammanställs information i samverkan med påverkade verksamheter. Informationen registreras i IT-helpdeskverktyget.
Mindre avvikelser

Se till att den nya organisationen får goda förutsättningar

Kommentar
Organisationen formas mer och mer och fler bitar fallet på plats. Chef och två medarbetare finns, den tredje ska rekryteras under hösten. Covid hade
signifikant påverkan på möjligheterna att introducera den nya säkerhetschefen. Organisationen behöver ta tid på sig för att komma i ordning och kunna
leverera stödjande verksamhet.
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Ärendehanteringsprocessen
Status
Pågående
med avvikelse

Åtgärder
Löpande utbildningar i ärendehantering, diarieföring m.m.

Kommentar
Utbildningar var inbokade under våren 2020 men på grund av coronan fick flertalet ställas in. Nya utbildningar kommer genomföras under hösten 2020.
Pågående

Tydliga och kommungemensamma regler för benämningar av ärenden

Kommentar
Principer för benämning av ärendemeningar har fastställts och kommunicerats till samtliga nämnder via nämndsekreterare och registratorer.
Pågående

Optimera användandet av Castor

Kommentar
Utbildningar i Castor har genomförts, behörighetsstyrningen skärpts och fler av systemets funktioner används i det dagliga arbetet.

3.2 Verksamhetsutövning
Status
Pågående
med avvikelse

Åtgärder
Kommunikationsinsatser om olika styrdokument

Kommentar
Genomgång och uppdatering av verksamhetshandbok och centrala styrdokument är ett uppdrag som avdelning kansli och säkerhet har. När nya styrdokument är antagna är det varje enhets-/chefs ansvar att kommunicera detta. Kommunikationsenheten är behjälplig för att få ut det i rätt kanaler om
behov finns.

3.3 Kritiska processer
Status
Pågående

Åtgärder
Uppdatering och framtagande av kontinuitetsplaner för basplattform

Kommentar
Arbetet med att hålla kontinuitetsplan för ITs basplattform aktuell pågår kontinuerligt. Under våren påbörjades en större översyn som kommer slutföras
under hösten.
Pågående

Samverka med verksamheterna i framtagande och revidering av kontinuitetsplaner för samhällskritiska system

Kommentar
Under våren påbörjades ett projekt för att stötta verksamheter att ta fram kontinuitetsplaner för hantering av och framtagande av reservrutiner och
återstartsrutiner vid kortvariga och längre avbrott.
De påbörjade kontinuitetsplanerna skall färdigställas i respektive verksamhet
Projektet är under avveckling.
Pågående

Samverka med verksamheterna i framtagande och revidering av kontinuitetsplaner för verksamhetskritiska system

Kommentar
Under våren påbörjades ett projekt för att stötta verksamheter att ta fram kontinuitetsplaner för hantering av och framtagande av reservrutiner och
återstartsrutiner vid kortvariga och längre avbrott.
De påbörjade kontinuitetsplanerna skall färdigställas i respektive verksamhet
Projektet är under avveckling.
Pågående

Återkommande avstämningsmöten med verksamheterna

Kommentar
Under våren påbörjades ett projekt för att stötta verksamheter att ta fram kontinuitetsplaner för hantering av och framtagande av reservrutiner och
återstartsrutiner vid kortvariga och längre avbrott.
Projektet som nu är under avveckling drevs i samarbete med administrativa avdelningen och säkerhet. I projektet konstaterades att framtida uppföljning
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Status

Åtgärder

och stöttning av verksamheternas arbete att ta fram och underhålla kontinuitetsplaner kommer genomföras i Administrativa avdelningens regi.
Avslutad

Följa avbrottsplan

Kommentar
Utgår
Pågående

Kommunicera mer kring SBA-frågan.

Kommentar
På verksamhetshandboken har informationen förbättrats så att relevansen för verksamheterna ökat. I samband med att utbildningar genomförs under
hösten kommer kommunikationen kring frågorna öka i organisationen.
Pågående

Erbjuda såväl allmänna som specifika utbildningar

Kommentar
Under hösten 2020 rullas ett utbildningsprogram ut inom SBA. Samtliga chefer har kallats till utbildningarna.
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4 Slutsats av uppföljning
Det är viktigt att kontinuerligt se över kontrollmoment och åtgärder. Det är också viktigt att det verkligen är de
risker som kan medföra allvarliga konsekvenser om de inträffar som hanteras.
I sektor KS har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna genomförts. Utbildningsinsatser i ärendehantering har delvis blivit fördröjda på grund av covid-19 men kommer att genomföras under hösten 2020.
Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalysen i december 2019.
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Internkontroll 2020 uppföljning checklista utifrån skollagen UBN.2020.4

Internkontroll checklista 2020 (Utbildningsnämnden)
Område

Rutin/kontroll

Frågor

Utfall
2019

Utfall
2020

Skollagen 2 kap.
Huvudmän och
ansvarsfördelning

Utbildning och
behörighetskrav

Har alla rektorer
rektorsutbildning?

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Eleverna har tillgång
till elevhälsa och
hälsobesök

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Patientsäkerhetsberättelse
elevhälsa är upprättad

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Registerkontroll av
personal

Registerutdrag har
lämnats in vid
anställningar

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Lokaler och utrustning
och tillgång till
skolbibliotek

Eleverna har tillgång
till skolbibliotek

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Kontroll av lärares
behörighet vid anställning

Elevhälsa

Kommentar 2020

Åtgärder

Huvudman ser till att alla
rektorer genomgår den
statliga rektorsutbildningen.
Flertalet rektorer har
rektorsutbildning eller
genomgår just nu en
utbildning. I förskola har
samtliga rektorer
genomgått eller påbörjat
rektorsutbildningen.
Det finns välfungerande
rutiner för kontroll av
lärares/förskollärares
behörighet. P.g.a. lärarbrist
kommer emellertid inte
enbart utbildade lärare
kunna anställas. För att
tillgodose bristen kommer
även kompletterande
tjänster behöva anställas.

Redovisad vår 2020.
Rutiner säkrade, systematik
finns.
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Område

Skollagen 3 kap.
Barns och elevers
utveckling mot
målen

Rutin/kontroll

Frågor

Utfall
2019

Utfall
2020

Studie- och
yrkesvägledning

Eleverna har tillgång
till SYV

Stöd i form av extra
anpassningar

Åtgärdsprogram

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Anpassningar görs till
barn och elever i behov av
stöd

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Åtgärdsprogram för
berörda elever finns,
beslut av rektor

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Rutiner måste
implementeras om
kopplingen mellan PMO
och Unikum. Det som ska
lagras ska in i PMO.

Särskild
undervisningsgrupp

Beslut som avser
särskild
undervisningsgrupp finns
för berörda elever

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Fungerande rutiner, som är
uppdaterade i aug 2020, för
central placering.
Kvalitetssäkring genomförd
på enhetsnivå.

Anpassad studiegång

Beslut som avser
anpassad studiegång
finns för berörda elever

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

En individuell
studieplan finns upprättad
inom 2 månader för
nyanlända

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Mottagande och
undervisning av
nyanlända och vissa
andra elever

Kommentar 2020

Åtgärder

SYV-plan på F-9-nivå har
upprättats,
implementeringsarbete
pågår på samtliga
grundskole-enheter.
Ett arbete har gjorts för att
medvetandegöra rutinerna
gällande extra
anpassningar för att skapa
en ökad likvärdighet på
grundskolenivå.
I förskolan finns rutiner och
blanketter för arbete med
att identifiera barn i behov
av stöd. Handlingsplaner
arbetas fram och följs på
samtliga enheter.

Ett fortsatt arbete behöver
göras för att säkra rutiner
gällande anpassad
studiegång för elever i
behov av stöd.
Handlingsplan framtagen.

Kompetensutbildning/Fortbildning/Stöd

Kompetensutveckling/Fortbildning/Stöd

Implementera handlingsplan

Rutiner gällande
mottagande och
undervisning av nyanlända
är kvalitetssäkrade.
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Område

Skollagen 4 kap.
Kvalitet och
inflytande

Rutin/kontroll

Rutiner för klagomål

Vårdnadshavares
inflytande över
utbildningen

Skollagen 5 kap.
Trygghet och
studiero

se systematiskt
kvalitetsarbete

Skollagen 6 kap.
Åtgärder mot
kränkande
behandling

Åtgärder mot kränkande
behandling

Frågor

Utfall
2019

Utfall
2020

Det finns tillgång till
studiehandledning på
modersmålet eller
skolspråket för nyanländ

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Tydliga rutiner och
information om synpunkter
och klagomålshantering
finns

Uppfyller
inte alls

Uppfyller
inte alls

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Finns planer mot
kränkande behandling
med åtgärder för
kommande året

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Anmälan, utredning
och åtgärder mot
kränkande behandling
görs

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Forum för samråd
finns

Kommentar 2020
Samverkan behöver
förbättras mellan skola och
studiehandledare.
Handlingsplan finns.
En ny rutin för
klagomålshantering har
tagits fram och beslutades
våren 2019. Inför
implementeringen har dock
framkommit att rutinen
behöver utvecklas och
förbättras för att bättre
knytas ihop med det
systematiska
kvalitetsarbetet, både på
enhets- verksamhets- och
sektorsnivå.

Åtgärder
Implementera handlingsplan

Ett omtag görs under hösten 2020
och kommer därefter implementeras
och vara klar inför vårterminen 2021.

Finns goda exempel på
utveckling av samråd med
samverkan mellan
skola/förskola, hem och
andra myndigheter. Covid19 har skapat utmaningar
för samverkan.

Enligt pedagogiskt bokslut
har alla enheter lokala
planer för åtgärder mot
kränkande behandling.
Det nya digitala systemet LISA - fungerar inte fullt ut,
det behöver utvecklas och
kompletteras med tydliga
gemensamma rutiner.
Rutiner gällande
internutredning finns på

Utforma gemensamma tydliga
rutiner för verktyget LISA, ska vara
klart och implementerat under hösten
2020
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Område

Rutin/kontroll

Frågor

Utfall
2019

Utfall
2020

Kommentar 2020

Åtgärder

plats, samt ansvarig
internutredare.
Skollagen 7 kap.
Skolplikt och rätt till
utbildning

Deltagande i utbildning

Om elev uteblir
underrättas
vårdnadshavare samma
dag

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Vid upprepad frånvaro
görs utredning och rektor
rapporterar till huvudman

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Huvudmannen har
säkerhetsställt rutiner för att
rapportering kommer in.
Uppföljning sker under ht20.

Huvudman
underrättas när elever från
annan kommun har
betydande frånvaro

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Huvudmannen har
säkerhetsställt rutiner för att
rapportering kommer in.
Uppföljning sker under ht20.

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

En genomgång av rutiner
för skolpliktsbevakning har
gjorts. Rutinen har
uppdaterats.

Alla vårdnadshavare
har erbjudits och haft
utvecklingssamtal

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Avsteg från
vårdnadshavares vilja vid
placering skolenhet?

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Alla elever med
problematisk frånvaro
(20% eller mer) finns med
i åtgärd i samverkan med
socialtjänst

Skolplikt

Skollagen 8 kap.
Förskolan
Skollagen 9 kap.
Förskoleklassen

Placering vid en
skolenhet

Ett arbete har gjorts på
enheterna för att säkra att
rapporteringen i skola24
inte missas vid
vikariesituationer, men
fortsatt arbete behöver
göras i samverkan med
skola samt lokal/central
administration.

Uppfyller
delvis

Skolplikts-bevakning
genomförs kontinuerligt

Implementering av närvarorutiner

Rutiner för att fånga upp
elever med problematisk
frånvaro har stärkts, arbete
fortgår för att klargöra vilka
insatser som ska kopplas in
och när detta ska göras.
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Område

Rutin/kontroll

Utfall
2019

Utfall
2020

Delegationsbeslut
med hänvisning finns vid
avsteg

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Alla som har rätt till
skolskjuts får, beslut är
korrekta enligt regelverk

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Avsteg från
vårdnadshavares vilja vid
placering skolenhet?

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Delegationsbeslut
med hänvisning finns vid
avsteg

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Alla som har rätt till
skolskjuts får, beslut är
korrekta enligt regelverk

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Utvecklingssamtal och
individuell
utvecklingsplan

Alla vårdnadshavare
har erbjudits
utvecklingssamtal

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Modersmålsundervisning

Elever har tillgång till
modersmålsundervisning

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Skolskjuts

Frågor

Utbildningen är
kostnadsfri

Placering vid en
skolenhet

Skolskjuts

Kommentar 2020

Åtgärder

Frågan har varit
aktualiserad under vt-20
men ett fortsatt arbete finns
att göra.

De elever som uppfyller
kraven om undervisning i
det aktuella modersmålet
har tillgång till
modersmålsundervisning.
Däremot kan det avvika
ibland i de mindre språken
där det finns enstaka elever
på elevens hemskola. Detta
kan förekomma främst
bland elever i de yngre
åldrarna. Vi erbjuder inte
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Område

Rutin/kontroll

Frågor

Utfall
2019

Utfall
2020

Kommentar 2020

Åtgärder

modersmålsundervisning i
de språken där det saknas
ett tillräckligt elevunderlag.
Då det bästa lärandet sker i
grupp och elevernas
språkliga utveckling gynnas
av samspelet med andra
elever och möjligheten att
använda olika pedagogiska
metoder erbjuds
modersmålsundervisning i
grupp och kan förekomma i
andra skolor än elevens
hemskola.
Praktisk
arbetslivsorientering

Minst 10 dagars prao
anordnas för alla elever
från och med årskurs 8

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Lovskola

Lovskola anordnas
efter årskurs 8 för elever
som riskerar att inte nå
kunskapskraven

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Säkerställande av
hemundervisning vid
behov (exempelvis
sjukdom)

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Undervisningstid

Timplan och läsårstider följs på alla enheter
Utbildningen är
kostnadsfri

Skollagen 11 kap.
Grundsärskolan

Skolskjuts

Alla som har rätt till
skolskjuts får, beslut är
korrekta enligt regelverk

Varje skola idag har
fastslagna rutiner för
säkerhetsställande av
hemundervisning samt
distansundervisning - vilket
skyndats på av Covid-19.

Frågan har varit
aktualiserad under vt-20
men ett fortsatt arbete finns
att göra.
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Område

Rutin/kontroll

Frågor

Modersmålsundervisning

Elever har tillgång till
modersmålsundervisning

Utfall
2019

Utfall
2020

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Mottagande i
grundsärskolan

Säkerställa varje år att
det finns utredningar och
beslut för mottagande i
grundsärskolan

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Placering vid en
skolenhet

Avsteg från
vårdnadshavares vilja vid
placering skolenhet?

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Kommentar 2020

Åtgärder

De elever som uppfyller
kraven om undervisning i
det aktuella modersmålet
har tillgång till
modersmålsundervisning.
Däremot kan det avvika
ibland i de mindre språken
där det finns enstaka elever
på elevens hemskola. Detta
kan förekomma främst
bland elever i de yngre
åldrarna. Vi erbjuder inte
modersmålsundervisning i
de språken där det saknas
ett tillräckligt elevunderlag.
Då det bästa lärandet sker i
grupp och elevernas
språkliga utveckling gynnas
av samspelet med andra
elever och möjligheten att
använda olika pedagogiska
metoder erbjuds
modersmålsundervisning i
grupp och kan förekomma i
andra skolor än elevens
hemskola.
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Område

Rutin/kontroll

Intyg och studieomdöme

Frågor

Utfall
2019

Utfall
2020

Delegationsbeslut
med hänvisning finns vid
avsteg

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Elever har fått betyg
när vårdnadshavare
begärt det

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Eleverna har fått intyg
om utbildningen efter
avslutad grundsärskola

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Skollagen 14 kap.
Fritidshemmet

Säkerhetsställa
systematiskt
kvalitetsarbete

Varje skolenhet har ett
fungerande systematiskt
kvalitetsarbete rörande
fritidshemmet.

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Skollagen 15 kap.
Allmänna
bestämmelser om
gymnasieskolan

Undervisning

Se till att vi kan
erbjuda undervisning i alla
ämnen eleven har rätt till

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Modersmålsundervisning

Elever har tillgång till
modersmålsundervisning

Kommentar 2020

Åtgärder

Det finns exempel på
skolenheter som har ett
fungerande SKA gällande
fritidshemmet, många
enheter saknar emellertid
detta vilket kan leda till att
vi inte fullt kan säkra att vi
följer läroplanens riktlinjer
på samtliga fritidshem.
Åtgärder?

Säkerhetsställa att SKA är
fungerande på samtliga enheter.

Utifrån det pedagogiska
bokslutet så har det
säkerhetsställts att samtliga
ämnen erbjuds under
studieplansperioden.
De elever som uppfyller
kraven om undervisning i
det aktuella modersmålet
har tillgång till
modersmålsundervisning.
Däremot kan det avvika
ibland i de mindre språken
där det finns enstaka elever
på elevens hemskola. Detta
kan förekomma främst
bland elever i de yngre
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Område

Rutin/kontroll

Frågor

Utfall
2019

Utfall
2020

Kommentar 2020

Åtgärder

åldrarna. Vi erbjuder inte
modersmålsundervisning i
de språken där det saknas
ett tillräckligt elevunderlag.
Då det bästa lärandet sker i
grupp och elevernas
språkliga utveckling gynnas
av samspelet med andra
elever och möjligheten att
använda olika pedagogiska
metoder erbjuds
modersmålsundervisning i
grupp och kan förekomma i
andra skolor än elevens
hemskola.
Säkerställa
undervisningstid på IM

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Säkerställa varje år att
det finns utredningar och
beslut för mottagande i
gymnasiesärskolan

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Skollagen 26 kap.
Tillsyn, statlig
kvalitetsgranskning
och nationell
uppföljning och
utvärdering

Tillsyn av fristående
förskolor (ev fritidshem)
regelbundet

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Skollagen 28 kap.
Överklagande

Alla beslut har
korrekta hänvisningar vad
gäller överklagande

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Skollagen 18 kap.
Allmänna
bestämmelser om
gymnasiesärskolan

Ett arbete pågår som är
kopplad till studieplaner,
garanterad undervisningstid
och säkerhetsställande av
elevs rätt till undervisning.

Skollagen 20 kap.
Kommunal
vuxenutbildning

En översyn av
beslutsmallar och
hänvisningstexter pågår
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Område

Skollagen 29 kap.
Övriga
bestämmelser

Rutin/kontroll

Samverkan och anmälan
till socialnämnden

Frågor

Utfall
2019

Utfall
2020

Handläggning,
hänvisning till
förvaltningslagen

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Har orosanmälningar
gjorts i tillräcklig
utsträckning?

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Säkerställa
kommunala
aktivitetsansvaret

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

Anställda har skrivit på
sekretessavtal

Kommentar 2020

Åtgärder

En översyn av
beslutsmallar och
hänvisningstexter pågår
Skolan/förskola uppfyller
väl sin del gällande
anmälningsskyldighet.
Samverkan behöver
utvecklas mellan
socialtjänst och skola, sker
i ramen för TSI och SSPF.
Utvecklingsarbete pågår
inom ramen för projektet
INVUX.

10

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

KS § 13

Dnr KS-SÄK.2020.295

Program för trygghet, säkerhet och krisberedskap i
Ale kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Program för trygghet och säkerhet 2021-2024 med ändringen att punkt 8 på
sida 8 i program för trygghet och säkerhet 2021-2024 ersätts med Alla
förtroendevalda och medarbetare: ska i sina uppdrag vara uppmärksamma och
rapportera risker och säkerhetsproblem samt följa givna
säkerhetsbestämmelser och styrdokument.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
säkerhetspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 109 upphävs.
Sammanfattning
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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

5. Informationssäkerhet

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 183 2020-12-01
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05
Program för trygghet och säkerhet 2021-2021
Yrkande
Ann Lundgren (S) yrkar att punkt 8 på sida 8 i program för trygghet och
säkerhet 2021-2024 ersätts med:
Alla förtroendevalda och medarbetare: ska i sina uppdrag vara
uppmärksamma och rapportera risker och säkerhetsproblem samt följa givna
säkerhetsbestämmelser och styrdokument.
Sven Engdahl (V) yrkar bifall till Ann Lundgrens (S) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på Ann
Lundgrens (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Ann Lundgrens (S) ändringsyrkande.

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samordnare för trygghet och missbruksprevention
Säkerhetschef
Utvecklingsledare kansli och säkerhet
För kännedom

Sektorchefer
Registrator KS
Kanslichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(4)

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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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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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.

– Sidan 11 –

– Trygghet och säkerhet –

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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– Trygghet och säkerhet –

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.

– Sidan 13 –

– Trygghet och säkerhet –

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.
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Arbetsgivarpolicy
Ärendet
Ale kommun ska, med sina nämnder och bolag, ha en enhetlig
arbetsgivarpolitik som bygger på Ale kommuns vision med tillhörande
uppdrag, värdegrund och förhållningssätt. Arbetsgivarpolicyn är ett uttryck för
den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare. Arbetsgivarpolicyn
anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun såväl
medarbetare som chefer.
Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att
förverkliga visionen Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service
och tjänster till Ale kommuns invånare.
I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom tre områden:
ledarskap & medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning.
Sammantaget gör dessa områden det möjligt för Ale kommun att vara en
attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt som vi kan driva en
framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.
Kopplat till denna arbetsgivarpolicy finns flertal styrdokument beslutade av
kommunstyrelsen, kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, regler,
bestämmelser och checklistor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-14
Arbetsgivarpolicy, 2020-10-14
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Arbetsgivarpolicy.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande
styrdokument upphör att gälla: Arbetsmiljöpolicy (KS.2013.183), Alkohol- och
drogpolicy (KS.2007.208), Mångfaldspolicy (KS.2001.246), Kränkande
särbehandlingspolicy (KS.1998.274), Rekryteringspolicy för
vårdpersonal (KS.1998.297), Rekryteringspolicy (KS.2008.118),
Personalpolicy (KS.1994).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Arbetsgivarpolicy.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande
styrdokument upphör att gälla: Arbetsmiljöpolicy (KS.2013.183), Alkohol- och
drogpolicy (KS.2007.208), Mångfaldspolicy (KS.2001.246), Kränkande
särbehandlingspolicy (KS.1998.274), Rekryteringspolicy för
vårdpersonal (KS.1998.297), Rekryteringspolicy (KS.2008.118),
Personalpolicy (KS.1994).
Deltagande i beslut
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot deltar inte i
beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom
Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-HR.2020.447
Datum: 2020-11-12
Handläggare Malin Olsson
E-post: malin.olsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Arbetsgivarpolicy
Ale kommun ska, med sina nämnder och bolag, ha en enhetlig arbetsgivarpolitik som bygger på
Ale kommuns vision med tillhörande uppdrag, värdegrund och förhållningssätt.
Arbetsgivarpolicyn är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.
Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun såväl
medarbetare som chefer.
Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.
I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom tre områden: ledarskap &
medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning. Sammantaget gör dessa
områden det möjligt för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt
som vi kan driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.
Kopplat till denna arbetsgivarpolicy finns flertal styrdokument beslutade av kommunstyrelsen,
kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, regler, bestämmelser och checklistor.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsgivarpolicy.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande styrdokument upphör
att gälla: Arbetsmiljöpolicy (KS.2013.183), Alkohol- och drogpolicy (KS.2007.208),
Mångfaldspolicy (KS.2001.246), Kränkande särbehandlingspolicy (KS.1998.274),
Rekryteringspolicy för vårdpersonal (KS.1998.297), Rekryteringspolicy (KS.2008.118),
Personalpolicy (KS.1994).

Maria Reinholdsson

Malin Olsson

Kommunchef

HR-chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-10-14
Arbetsgivarpolicy, 2020-10-14
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom
Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer

Bakgrund
Arbetsgivarpolicyn är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.
Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun såväl
medarbetare som chefer.
I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom tre områden: ledarskap &
medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning. Sammantaget gör dessa
områden det möjligt för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt
som vi kan driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.
Medarbetarna är organisationens viktigaste tillgång i arbetet mot Ale kommuns vision. Vårt
dagliga samarbete bygger på dialog som präglas av respekt för varandras åsikter och olikheter.
I Ale kommun bidrar varje medarbetare till en god arbetsmiljö. Detta möjliggör ett hållbart
arbetsliv och ger samtidigt förutsättningar för kommunen att skapa värde för invånarna.
Samråd/samverkan
Kommunchef och HR-chef har berett underlag till arbetsgivarpolicyn och har haft dialog med
arbetstagarorganisationerna på centralt informations- och förhandlingsmöte (IFM) samt att de
haft möjlighet till genomläsning.
Remissyttrande
Ärendet har ej varit föremål för remisshantering.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Arbetsgivarpolicyn implementeras inom ordinarie verksamhet och medför inga ekonomiska
konsekvenser.
Barnperspektivet
Att Ale kommun inför en arbetsgivarpolicy ses inte påverka barnperspektivet negativt. Det kan
komma positiva effekter ur att Ale kommun blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare och
genom detta kan bibehålla och rekrytera personal till sina verksamheter där det finns barn, så
som skola och förskola.
Miljöperspektivet
Ale kommun arbetar aktivt för en hållbar miljö. Arbetet utifrån att införa en arbetsgivarpolicy
ses inte påverka detta i någon riktning.

Ale kommun
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Funktionshinderperspektivet
Att arbeta medvetet med en arbetsgivarpolicy bidrar till att säkerställa en likvärdighet i både
personalpolitik och rekrytering. Detta ses därmed endast kunna bidra till positiva effekter ur ett
funktionshinderperspektiv.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Arbetsmiljöpolicy 2013.183 kan avbeslutas.
Alkohol- och drogpolicy 2007.208 avbeslutas.
Mångfaldspolicy 2001.246 kan avbeslutas (om finnes).
Kränkande särbehandlingpolicy 1998.274 kan avbeslutas.
Rekryteringspolicy för vårdpersonal 1998.297 (inget dokument finns) kan avbeslutas.
Förslag till ny rekryteringspolicy 2008.118 kan avbeslutas.
Personalpolicy 1994 kan avbeslutas.
Ärendets kommunikationsbehov
När arbetsgivarpolicyn är antagen behöver samtliga chefer och medarbetare inom
organisationen få en presentation av vad den står för och dess innehåll.
Arbetsgivarpolicyn kommer också att publiceras i HR handboken samt på ale.se.
Förvaltningens bedömning och motivering
Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.
Att anta en arbetsgivarpolicy är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och
arbetsgivare. Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale
kommun såväl medarbetare som chefer.
I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom tre områden: ledarskap &
medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning. Sammantaget gör dessa
områden det möjligt för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt
som vi kan driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.
I policyn uttrycks vad arbetsgivaren förväntar sig av dig som medarbetare och vad du kan
förvänta dig av Ale kommun som arbetsgivare.
Arbetsgivarpolicyn tar utgångspunkt i Ale kommuns uppdrag, värdegrund och förhållningssätt.
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Ansvarig handläggare

HR-chef, Kommunstyrelsen

Inledning och syfte
Ale kommun har, med sina nämnder och bolag, en enhetlig arbetsgivarpolitik
som bygger på Ale kommuns vision med tillhörande uppdrag, värdegrund och
förhållningssätt.
Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att
förverkliga visionen Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service
och tjänster till Ale kommuns invånare.

Vad är en arbetsgivarpolicy
Arbetsgivarpolicyn är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare
och arbetsgivare. Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla
anställda i Ale kommun såväl medarbetare som chefer.
I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom tre områden:
ledarskap & medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning.
Sammantaget gör dessa områden det möjligt för Ale kommun att vara en
attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt som vi kan driva en
framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.
Kopplat till denna arbetsgivarpolicy finns flertal styrdokument beslutade av
kommunstyrelsen, kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, regler,
bestämmelser och checklistor som mer detaljerat reglerar HR-arbetet,
exempelvis riktlinjer för rekrytering, regler för bisyssla, bestämmelser om
befattningsbenämningar.

Förhållningssätt
Medarbetarna är organisationens viktigaste tillgång i arbetet mot Ale kommuns
vision. Det är dig invånarna möter ute i kommunens verksamheter och du är
grunden för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. I policyn
uttrycks vad arbetsgivaren förväntar sig av dig och vad du kan förvänta dig av
Ale kommun som arbetsgivare.
Arbetsgivarpolicyn tar utgångspunkt i Ale kommuns uppdrag, värdegrund och
förhållningssätt. Policyn syftar till att konkretisera kommunens vision.

Medarbetskap och ledarskap
Ale kommun är en attraktiv arbetsgivare med professionella och medskapande
medarbetare och ledare. Alla tar ansvar och visar tillit till varandra för att Ale
kommun ska kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot våra invånare. Vårt dagliga
samarbete bygger på dialog som präglas av respekt för varandras åsikter och
olikheter. Du välkomnar nya sätt att arbeta, och har modet att pröva nya vägar
och samarbeten för att bidra till bästa nytta för dem vi är till för.

Är du dessutom chef förväntas du ha en tydlig förankring i ditt uppdrag som
arbetsgivare och kan utifrån detta fatta kloka beslut. I Ale kommun arbetar vi
med tydligt, trygg och modigt ledarskap, där du bidrar till att organisationen hålls
samman så invånare, näringsliv och besökare får tillgång till en professionell
och lättillgänglig verksamhet. Genom ditt ledarskap uppmuntrar du nytänkande
och kreativitet. Med Ale kommuns uppdrag och Aleborna i fokus inspirerar du
dina medarbetare så att de vill, vågar och kan utveckla sin profession. Du
skapar delaktighet kring Ale kommuns vision och mål. Du tycker om att leda
andra människor och bygger tillitsfulla relationer med medarbetarna.

Arbetsmiljö och hälsa
I Ale kommun är varje medarbetare medveten om och bidrar till en god
arbetsmiljö. Detta möjliggör ett hållbart arbetsliv och ger samtidigt
förutsättningar för dig att skapa värde för invånarna. Genom delaktighet och
medskapande ges möjlighet att göra skillnad i verksamhetens mål, resultat och
utveckling. Ale kommun är en drogfri arbetsplats, det innebär ett absolut
förbud för alla att vara påverkade av eller bruka droger i arbetet.
Ale kommun är en jämlik och jämställd arbetsplats som kännetecknas av ett
inkluderande klimat där alla har ett ansvar för att motverka trakasserier,
kränkningar och diskriminering.

Kompetensförsörjning
Ale kommun är en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar och
utvecklar kompetenta medarbetare. Vi utmanar oss själva och andra att tänka
och lära nytt för att bidra till en välfärd för invånarnas bästa. Genom att våra
medarbetare är nyfikna, delar erfarenheter och vågar prova nytt, lär vi av
varandra och utvecklas som medarbetare och organisation. Individens
kompetensutveckling är ett villkor för att göra både organisationen och
individen konkurrenskraftig och rustad för en hög förändringstakt.
Medarbetarna ser sig själva som en tillgång och ser det som en självklarhet att
delta i verksamhetsutvecklingen i våra olika verksamheter.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01
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Lönepolicy
Ärendet
Ale kommun ska, med sina nämnder och bolag, ha en gemensam lönepolitik
som grundar sig på Ale kommuns vision, med tillhörande uppdrag, värdegrund
och förhållningssätt. Lönepolicyn är ett uttryck för den politiska viljan som
uppdragsgivare och arbetsgivare samt grundar sig på lagstiftning, centrala- och
lokala kollektivavtal.
Lönepolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun,
såväl medarbetare som chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag,
förhållningssätt, vår värdegrund samt Ale kommuns mål- och budgetdokument.
Lönebildning och lönesättning har ett långsiktigt syfte att bidra till
verksamhetens mål.
Kopplat till denna lönepolicy finns styrdokument som beslutas av
kommunstyrelsen, kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, regler,
rutiner och checklistor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Lönepolicy, 2020-11-06
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
lönepolicyn.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande
styrdokument upphör att gälla: Handlingsplan för jämställda löner (2006.257 )
och Lönepolicy (1997.225).
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
lönepolicyn.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande
styrdokument upphör att gälla: Handlingsplan för jämställda löner (2006.257 )
och Lönepolicy (1997.225).
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom
Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-HR.2020.449
Datum: 2020-11-12
HR-chef Malin Olsson
E-post: malin.olsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Lönepolicy
Ale kommun ska, med sina nämnder och bolag, ha en gemensam lönepolitik som grundar sig på
Ale kommuns vision, med tillhörande uppdrag, värdegrund och förhållningssätt. Lönepolicyn är
ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare samt grundar sig på
lagstiftning, centrala- och lokala kollektivavtal.
Lönepolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun, såväl
medarbetare som chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår
värdegrund samt Ale kommuns mål- och budgetdokument. Lönebildning och lönesättning har
ett långsiktigt syfte att bidra till verksamhetens mål.
Kopplat till denna lönepolicy finns styrdokument som beslutas av kommunstyrelsen,
kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, regler, rutiner och checklistor.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta lönepolicyn.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande styrdokument upphör
att gälla: Handlingsplan för jämställda löner (2006.257 ) och Lönepolicy (1997.225).

Maria Reinholdsson

Malin Olsson

Kommunchef

HR-chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Lönepolicy, 2020-11-06
Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom
Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer
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Bakgrund
Lönepolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun, såväl
medarbetare som chefer, och har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår
värdegrund samt Ale kommuns mål- och budgetdokument. Lönebildning och lönesättning har
ett långsiktigt syfte att bidra till verksamhetens mål.
Lönepolicyn ska motivera medarbetaren till delaktighet i sin egen utveckling och att finna nya
vägar för verksamhetsförbättring, gemenskap och ansvarstagande. Lönepolicyn skall också ge
en gemensam värderingsgrund för lönesättning, öka möjligheten till att rekrytera och behålla
medarbetare samt stimulera de anställda till att förbättra kvalitén och öka effektiviteten.
Ale kommuns ambition är att lönesättning ska ske i dialog samt att lönepolitiken är känd,
begriplig och trovärdig för alla medarbetare. För att åstadkomma detta är det viktigt med god
dialog mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och medarbetare.
Samråd/samverkan
Kommunchef och HR-chef har berett underlag till lönepolicyn och har haft dialog med
arbetstagarorganisationerna på centralt informations- och förhandlingsmöte (IFM) samt att de
haft möjlighet till genomläsning.
Remissyttrande
Ärendet har ej varit föremål för remisshantering.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Lönepolicyn implementeras inom ordinarie verksamhet och medför inga ekonomiska
konsekvenser.
Barnperspektivet
Att Ale kommun inför en lönepolicy ses inte påverka barnperspektivet negativt. Det kan
komma positiva effekter ur att Ale kommun blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare och
genom detta kan bibehålla och rekrytera personal till sina verksamheter där det finns barn, så
som skola och förskola.
Miljöperspektivet
Ale kommun arbetar aktivt för en hållbar miljö. Arbetet utifrån att införa en lönepolicy ses inte
påverka detta i någon riktning
Funktionshinderperspektivet
Lönepolicyn kommer att bidra till att säkerställa en likvärdighet i både personalpolitik och vid
rekrytering. Detta ses därmed endast kunna bidra till positiva effekter ur ett
funktionshinderperspektiv.
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Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Handlingsplan för jämställda löner 2006.257 gäller härmed ej längre.
Lönepolicy 1997.225 gäller härmed ej längre.
Ärendets kommunikationsbehov
När arbetsgivarpolicyn är antagen behöver samtliga chefer och medarbetare inom
organisationen få en presentation av vad den står för och dess innehåll.
Arbetsgivarpolicyn kommer också att publiceras i HR handboken samt på ale.se.
Förvaltningens bedömning och motivering
Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.
Att anta en lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av
verksamhetens mål, ge en gemensam värderingsgrund för lönesättning. Policyn ska också öka
möjligheten till att rekrytera och behålla medarbetare, den är också ett uttryck för den politiska
viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.
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Lönepolicy
Ale kommuns Lönepolicy har sin grund i vårt gemensamma uppdrag, förhållningssätt, vår värdegrund
samt Ale kommuns mål- och budget dokument. Alla medarbetare ska vara väl bekanta med detta.
Mål och syfte
Ale kommuns lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling av
verksamhetens mål och ökat ansvarstagande genom att:
•
•
•

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

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

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

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

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

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

KS § 188

Dnr KS-HR.2020.448

Policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt
regelverk gällande mutor, jäv och representation
Ärendet
Ale kommun, som en offentlig förvaltning, ska iaktta saklighet och opartiskhet
i enlighet med de krav som uppställs i regeringsformen. Förtroendevalda och
anställda i Ale kommun har därför ett särskilt ansvar mot medborgarna att
bekämpa mutor och andra former av korruption samt att upprätthålla kraven på
saklighet och opartiskhet.
Om kommunens verksamhet inte sköts på ett sakligt och opartiskt sätt kommer
allmänhetens förtroende för kommunen att rubbas. Det är därför av stor vikt att
anställda och förtroendevalda inom Ale kommun handlar på ett sådant sätt att
vi inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande önskemål, hänsyn
eller intressen i vårt arbete.
Kopplat till denna policy finns styrdokument som beslutas av
kommunstyrelsen, kommunchef eller HR-chef i form av riktlinjer, regler,
bestämmelser och checklistor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv
och representation, 2020-11-06
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policyn om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande
styrdokument upphör att gälla: Policy och riktlinjer om förtroendeskapande
verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation (2012.214)
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policyn om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande
styrdokument upphör att gälla: Policy och riktlinjer om förtroendeskapande
verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation (2012.214)
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-HR.2020.448
Datum: 2020-11-12
Handläggare Malin Olsson
E-post: malin.olsson@ale.se

Kommunstyrelsen

Policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk
gällande mutor, jäv och representation
Ale kommun, som en offentlig förvaltning, ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med
de krav som uppställs i regeringsformen. Förtroendevalda och anställda i Ale kommun har
därför ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption
samt att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.
Om kommunens verksamhet inte sköts på ett sakligt och opartiskt sätt kommer allmänhetens
förtroende för kommunen att rubbas. Det är därför av stor vikt att anställda och förtroendevalda
inom Ale kommun handlar på ett sådant sätt att vi inte kan misstänkas för att påverkas av
ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i vårt arbete.
Kopplat till denna policy finns styrdokument som beslutas av kommunstyrelsen, kommunchef
eller HR-chef i form av riktlinjer, regler, bestämmelser och checklistor.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policyn om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande styrdokument upphör
att gälla: Policy och riktlinjer om förtroendeskapande verksamhet - etiskt regelverk gällande
mutor, jäv och representation (2012.214)

Maria Reinholdsson

Malin Olsson

Kommunchef

HR-chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation, 2020-11-06
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Bakgrund
Policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.
Policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun såväl
medarbetare som chefer.
Ale kommun, som en offentlig förvaltning, ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med
de krav som uppställs i regeringsformen. Förtroendevalda och anställda i Ale kommun har
därför ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption
samt att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.
Om kommunens verksamhet inte sköts på ett sakligt och opartiskt sätt kommer allmänhetens
förtroende för kommunen att rubbas. Det är därför av stor vikt att anställda och förtroendevalda
inom Ale kommun handlar på ett sådant sätt att vi inte kan misstänkas för att påverkas av
ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i vårt arbete.
Samråd/samverkan
Kommunchef och HR-chef har berett underlag till policyn om förtroendeskapande verksamhet,
etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation och har haft dialog med
arbetstagarorganisationerna på centralt informations- och förhandlingsmöte (IFM) samt att de
haft möjlighet till genomläsning.
Remissyttrande
Ärendet har ej varit föremål för remisshantering.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation implementeras inom ordinarie verksamhet och medför inga ekonomiska
konsekvenser.
Barnperspektivet
Att Ale kommun inför en policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande
mutor, jäv och representation ses inte påverka barnperspektivet negativt. Det kan komma
positiva effekter ur att Ale kommun blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare och genom
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detta kan bibehålla och rekrytera personal till sina verksamheter där det finns barn, så som
skola och förskola.
Miljöperspektivet
Ale kommun arbetar aktivt för en hållbar miljö. Arbetet utifrån att införa en policy om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation ses inte
påverka detta i någon riktning
Funktionshinderperspektivet
Att arbeta medvetet med en policy om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk
gällande mutor, jäv och representation bidrar till att säkerställa en likvärdighet i både
personalpolitik och rekrytering. Detta ses därmed endast kunna bidra till positiva effekter ur ett
funktionshinderperspektiv.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Policy och riktlinjer om förtroendeskapande verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv
och representation (2012.214) gäller härmed ej längre
Ärendets kommunikationsbehov
När policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation är antagen behöver samtliga chefer och medarbetare inom organisationen få en
presentation av vad den står för och dess innehåll.
Policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation kommer också att publiceras i HR handboken samt på ale.se.
Förvaltningens bedömning och motivering
Det övergripande syftet för medarbetare och chefer i Ale kommun är att förverkliga visionen
Ale- lätt att leva genom att tillhandahålla välfärd, service och tjänster till Ale kommuns
invånare.
Att anta policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation är ett uttryck för den politiska viljan som uppdragsgivare och arbetsgivare.
Policyn anger principer och vägledning för alla anställda i Ale kommun såväl medarbetare som
chefer.
Om kommunens verksamhet inte sköts på ett sakligt och opartiskt sätt kommer allmänhetens
förtroende för kommunen att rubbas. Förtroendevalda och anställda i Ale kommun har därför
ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att
upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Det är därför av stor vikt att anställda och
förtroendevalda inom Ale kommun handlar på ett sådant sätt att vi inte kan misstänkas för att
påverkas av ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i vårt arbete.
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Policy om förtroendeskapande
verksamhet, etiskt regelverk
gällande mutor, jäv och
representation

Antagen av kommunstyrelsen:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2020-03-24 § XX
Kommunstyrelsen
2020-XX-XX
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
XXXX

Ansvarig handläggare

HR-chef, Kommunstyrelsen

Policy om förtroendeskapande
verksamhet, etiskt regelverk
gällande mutor, jäv och
representation
Inledning och syfte
Den offentliga förvaltningen arbetar på medlemmarnas uppdrag och ska iaktta
saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som uppställs i
regeringsformen. Förtroendevalda och anställda i Ale kommun har därför ett
särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av
korruption samt att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.
Inom kommunen handlägger vi ärenden och sköter uppgifter som ofta har stor
betydelse för enskilda människor eller företag. Om kommunens verksamhet
inte sköts på ett sakligt och opartiskt sätt kommer allmänhetens förtroende för
kommunen att rubbas. Det är därför av stor vikt att anställda och
förtroendevalda inom Ale kommun handlar på ett sådant sätt att vi inte kan
misstänkas för att påverkas av ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen
i vårt arbete. Var och en av oss ansvarar för att känna till och följa de
lagbestämmelser som gäller mutbrott och jäv.

Omfattning
Policyn omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Ale kommun och Ale
kommuns bolag där Ale kommun utser majoriteten av styrelsen. Hur policyn
ska tillämpas finns beskrivet i kommunens riktlinjer som antas av
kommunstyrelsen.
Policyn innebär att anställda och förtroendevalda:
✓ Verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och
opartiskhet i sin tjänsteutövning.
✓ Handlar på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av
ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete.
✓ Iakttar ett sådant förhållningssätt att det inte kan förekomma risk för att
göra sig skyldig till jäv, tagande av muta eller givande av muta.
✓ Betraktar varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka
tjänsteutövningen.

Ansvar
Varje förvaltning och bolag där Ale kommun är ägare eller förvaltare eller
utser majoriteten av styrelsen, ansvarar för att policyn följs.

Revidering
Policyn gäller tills vidare. Den av kommunfullmäktige fastställda policyn ska
granskas vid varje ny mandatperiod och revideras vid behov.
Kommunstyrelsen ansvarar för att pröva om kommunfullmäktige ska
föreläggas förslag till revidering. Kommunchefen ansvarar för att revidera
riktlinjen som beskriver hur policyn ska tillämpas.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

KS § 187

Dnr KS.2020.84

Organisatorisk flytt av ansvar för färdtjänst och
bostadsanpassning
Ärendet
Sedan hösten 2019 pågår översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt
organisering. I översynen har framkommit ett antal områden som framöver kan
flyttas mellan nämnder för att skapa tydligare möte med Alebor,
synergieffekter samt driftsäkerhet. Två sådan områden är bostadsanpassning
och färdtjänst.
I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen, men
organisationen hos samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om
färdtjänst och avser enligt 1:a paragrafen särskilt anordnade transporter för
personer med funktionshinder. De som nyttjar färdtjänst är personer som på
grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation har en varaktig
funktionsnedsättning och på grund av funktionsnedsättningens art inte kan
nyttja kollektiva färdmedel. Många av dem har annat stöd via Ale kommun i
form av ärenden som bedöms av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag avser stöd
till enskilda med en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att
leva ett självständigt liv.
Båda dessa uppdrag rör alltså invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges
möjlighet att leva självständigt. De juridiska områden som berörs i övrigt är
främst Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO)
föreslås att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för
mydighetsutövning och budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då
det är en del i möjligheten att agera utifrån helhetssyn och samordning runt
enskilda i behov av stöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127 2020-08-27
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-07-06
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut § 108 2020-10-08
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2020-09-25

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-12-01

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta budget
motsvarande utfall 2020 plus index, ca 4 300 tkr avseende färdtjänst från
kommunstyrelsen till omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta budget
motsvarande utfall 2020 plus index, ca 1 950 tkr avseende bostadsanpassning
från samhällsbyggnadsnämnden till omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta budget
motsvarande utfall 2020 plus index, ca 4 300 tkr avseende färdtjänst från
kommunstyrelsen till omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta budget
motsvarande utfall 2020 plus index, ca 1 950 tkr avseende bostadsanpassning
från samhällsbyggnadsnämnden till omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.84
Datum: 2020-11-06
Kommunchef Maria Reinholdsson
E-post: maria.reinholdsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Organisatorisk flytt av ansvar för färdtjänst och
bostadsanpassning
Sedan hösten 2019 pågår översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering. I
översynen har framkommit ett antal områden som framöver kan flyttas mellan nämnder för att
skapa tydligare möte med Alebor, synergieffekter samt driftsäkerhet. Två sådan områden är
bostadsanpassning och färdtjänst.
I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen, men organisationen hos
samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella bedömningarna och fattar beslut. Färdtjänst
regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst och avser enligt 1:a paragrafen särskilt anordnade
transporter för personer med funktionshinder. De som nyttjar färdtjänst är personer som på
grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation har en varaktig funktionsnedsättning och på
grund av funktionsnedsättningens art inte kan nyttja kollektiva färdmedel. Många av dem har
annat stöd via Ale kommun i form av ärenden som bedöms av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag avser stöd till enskilda med
en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett självständigt liv.
Båda dessa uppdrag rör alltså invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med
myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva självständigt. De
juridiska områden som berörs i övrigt är främst Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Efter dialog med berörda
företrädare för sektor samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO)
föreslås att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för mydighetsutövning och
budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då det är en del i möjligheten att agera
utifrån helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta budget motsvarande utfall
2020 plus index, ca 4 300 tkr avseende färdtjänst från kommunstyrelsen till omsorgs-och
arbetsmarknadsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta budget motsvarande utfall
2020 plus index, ca 1 950 tkr avseende bostadsanpassning från samhällsbyggnadsnämnden till
omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden.
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Maria Reinholdsson
Kommunchef
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127 2020-08-27
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-07-06
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut § 108 2020-10-08
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2020-09-25

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Bakgrund
Sedan hösten 2019 pågår översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering. I
översynen har framkommit ett antal områden som framöver kan flyttas mellan nämnder för att
skapatydligare möte med Alebor, synergieffekter samt driftsäkerhet.
Två sådan områden är bostadsanpassning och färdtjänst.
Färdtjänst ligger idag inom regelementet för kommunstyrelsen men biståndsbedömningen
genomförs inom sektor samhällsbyggnad tillsammans med bostadsanpassning. De beslut som
fattas med delegation underställs kommunstyrelsen i statistikform och inte så som de bör göras
i form av individuell redovisning per beslut.
Bostadsanpassning hanteras i sin helhet inom samhällsbyggnadsnämnden.
Samråd/samverkan
Frågan har under hösten 2019 och våren 2020 diskuterats mellan företrädare för respektive
sektor.
Dialog pågår med VISION då frågan i dagsläget berör en medarbetare inom sektor
samhällsbyggnad.
Remissyttrande
2020-08-27 § 127 Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslag om
organisationsförändring.
2020-10-08 § 108 Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till
kommunstyrelsens
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förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förändringen innebär omfördelning av befintlig resurs och budget.
Barnperspektivet
Barn berörs av färdtjänst och bostadsanpassning i form av rollen som hushållsmedlem eller
medresenär till vårdnadshavare med bistånd alternativt som biståndsmottagare då barnets
funktionsvariation kan biståndsbedömas. Vid biståndsbedömning ska barnperspektivet vägas in
i enlighet med barnkonventionens intentioner.
Miljöperspektivet
Effektiv färdtjänst kan ha minskad klimatpåverkan.
Funktionshinderperspektivet
Bostadsanpassning och färdtjänst är bistånd som beviljas enskilda med omfattande och
långvariga funktionsnedsättningar. Målgruppen har ofta ett flertal myndghetskontakter. Att
synktonisera biståndsbedömningen kan underlätta för den enskilde i form av färre kontakter och
enhetlig bedömning.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Förändring av ansvarsområden mellan nämnden innbär att reglementen coh
delegationsordningar behöver anpassas.
Ärendets kommunikationsbehov
Vid förändrat ansvar behöver Ale kommun kommunicera med invånare, intresseorganisationer
samt informera internt de som i sin tjäsntgöring möter målgrupperna.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningesn bedömning utgår från att förenkla och tydliggöra ansvar och processer inom
organisationen men som främst förenklar och förbättrar i relation till invånare. Individuell
biståndsbedömning är integritetskänslig. Kommunens ansvar är bland annat enligt
förvaltningslagen att handlägga med legalitet, objektivitet och proportionalitet samt se till att
kontakter med enskilda är smidiga och enkla.
Syftet med att flytta ansvaret till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är att minska ner
antalet involverade organisationer som inhämtar integritetskänslig information samt underlätta
samordning av både kontakter och bedömning av behov.
Inom organisationen blir processen enklare att samordna och det ekonomiska ansvaret kopplas
samman med de budgetpåverkande besluten.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

SBN § 127

Dnr SBN.2020.185

Remissvar gällande förslag till förändrat ansvar av
bostadsanpassning och färdtjänst
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remissförfrågan med
diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av handläggning av
bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst.
Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden
samt organisering. I översynen framkom ett antal områden som framöver kan
komma att flyttas mellan nämnder. Bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst
identifierades som sådana områden.
I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen insyn i
budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda
med en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett
självständigt liv.
Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges
möjlighet att leva självständigt. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO)
föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för
myndighetsutövning och budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då
det är en del i möjligheten att agera utifrån helhetssyn och samordning runt
enskilda i behov av stöd.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till ovan nämnda
organisationsförändringar då dem anses främja kundfokus och i många fall en
enklare handläggning. Sårbarheten kommer också att minskas om
handläggarna ingår i en större arbetsgrupp med liknande arbetsuppgifter.
Sammantaget innebär det en säkrare leverans för kommuninvånarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

2020-07-03

Protokoll KS § 100 2020-05-26 Organisering
sektor kommunstyrelsen - färdtjänst och
bostadsanpassningsbidrag

2020-05-29

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag
om organisationsförändring.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om organisationsförändring.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN.2020.185
Datum: 2020-07-06
Handläggare Jenny Ronnebro
E-post: Jenny.ronnebro@ale.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Remissvar gällande förslag till förändrat ansvar av bostadsanpassning
och färdtjänst.
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remissförfrågan med diarienummer KS.2020.84
gällande eventuell flytt av handläggning av bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst.
Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering.
I översynen framkom ett antal områden som framöver kan komma att flyttas mellan nämnder.
Bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst identifierades som sådana områden.
I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock
ingen rådighet över budget och ingen insyn i budgetpåverkande beslut då
samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella bedömningarna och fattar beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning som avser stöd till enskilda med en varaktig funktionsnedsättning för att ge
dem möjlighet att leva ett självständigt liv.
Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med
myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva självständigt. Efter
dialog med berörda företrädare för sektor samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet
och omsorg (ATO) föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för
myndighetsutövning och budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då det är en del i
möjligheten att agera utifrån helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.
Nämnden ställer sig positiv till ovan nämnda organisationsförändringar då dem anses främja
kundfokus och i många fall en enklare handläggning. Sårbarheten kommer också att minskas
om handläggarna ingår i en större arbetsgrupp med liknande arbetsuppgifter. Sammantaget
innebär det en säkrare leverans för kommuninvånarna.
Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag om
organisationsförändring.

Thomas Lenell
Sektorchef
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-07-06
Protokoll KS § 84, 2020-05-26

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(3)

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering.
I översynen framkom ett antal områden som framöver kan komma att flyttas mellan nämnder.
Två sådana områden bostadsanpassning och färdtjänst.
I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock
ingen rådighet över budget och ingen insyn i budgetpåverkande beslut då
samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella bedömningarna och fattar beslut. Färdtjänst
regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst och avser enligt 1:a paragrafen särskilt anordnade
transporter för personer med funktionshinder. De som nyttjar färdtjänst är personer som på
grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation har en varaktig funktionsnedsättning och på
grund av funktionsnedsättningens art inte kan nyttja kollektiva färdmedel. Många av dem har
annat stöd via Ale kommun i form av ärenden som bedöms av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag avser stöd till enskilda med
en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett självständigt liv. Båda
dessa uppdrag rör alltså invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med myndigheter
för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva självständigt. De juridiska
områden som berörs i övrigt är främst Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO) föreslås att omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för myndighetsutövning och budget för färdtjänst
och bostadsanpassningsbidrag då det är en del i möjligheten att agera utifrån helhetssyn och
samordning runt enskilda i behov av stöd.
Färdtjänst har traditionellt hanterats under två nämnder i Ale kommun. Ställningstagandet har
utgått ifrån propositionen 1996/97:115 där det underströks att färdtjänst är att betrakta som ett
komplement till kollektivtrafiken och därmed en trafikfråga. Fram till 1998 var färdtjänst
reglerat i socialtjänstlagen.
Frågan har under hösten 2019 och våren 2020 diskuterats mellan företrädare för respektive
sektor. Syftet med ärendet är att behandla frågan i respektive nämnd.
Ärendets kommunikationsbehov
Behöver kommuniceras till berörda inom kommunen men också externa parter såsom
kommuninvånare.
Förvaltningens bedömning och motivering
Sektor samhällsbyggnad ser positivt på att färdtjänst och bostadsanpassning flyttar över till
sektor arbete, trygghet och omsorg. Överflytten anses öka möjligheterna att få till en kraftfull
struktur som förbättrar möjligheten till en enklare handläggning, minskad sårbarhet samt ett
ökat kundfokus och därmed en säkrare leverans för kommuninvånarna.
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Sektor samhällsbyggnad ställer sig positiv till ovan nämnda organisationsförändringar.
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PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-08

OAN § 108

Dnr OAN.2020.265

Remiss angående färdtjänst och bostadsanpassning
Ärendet
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har mottagit en remissförfrågan från
kommunstyrelsen med diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av
handläggning av bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst inklusive tillhörande
budget. I nuläget finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen insyn i
budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda
med en varaktig funktionsnedsättning.
Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet
att leva ett självständigt liv. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbete, trygghet och omsorg föreslås att omsorgs och
arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för både budget och
myndighetsutövning för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag för att kunna
agera utifrån en helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.
Sektorn ser positivt på ett övertagande av myndighetsutövningen och budgeten
för färdtjänst och bostadsanpassning. Övertagandet bedöms bidra till en
helhetssyn kring den enskildes behov av stöd. Ett övertagande ger möjlighet till
samordning med befintlig verksamhet inom sektorn men förutsättningen är att
arbetsuppgifterna kan spridas på flera medarbetare på respektive enhet, detta för
att minska sårbarheten vid frånvaro. Därmed behöver mottagande enheter kunna
rekrytera medarbetare med motsvarande kompetens som övriga medarbetare på
enheten eftersom man kommer att behöva dela sin tid mellan dessa
arbetsuppgifter och andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag
Handlingar

Tjänsteutlåtande, Remissvar angående förslag till förändrat ansvar
för bostadsanpassning och färdtjänst

2020-09-25

Protokoll 2020-05-26 KS § 100 Organisering sektor
kommunstyrelsen - färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag

2020-05-26

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-08

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.
Yrkande
Tyrone Hansson (FIA), ordförande, yrkar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta detsamma.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2020.265
Datum: 2020-09-25
Verksamhetsutvecklare Hanna Kämpe
E-post: hanna.kampe@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Remissvar gällande förslag till förändrat ansvar för
bostadsanpassning och färdtjänst
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har mottagit en remissförfrågan från kommunstyrelsen
med diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av handläggning av
bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst inklusive tillhörande budget. I nuläget finns budget för
färdtjänst hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen
insyn i budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella bedömningarna
och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning som avser stöd till enskilda med en varaktig funktionsnedsättning.
Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med
myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva ett självständigt liv. Efter
dialog med berörda företrädare för sektor samhällsbyggnad och sektor arbete, trygghet och omsorg
föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för både budget och
myndighetsutövning för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag för att kunna agera utifrån en
helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.
Sektorn ser positivt på ett övertagande av myndighetsutövningen och budgeten för färdtjänst och
bostadsanpassning. Övertagandet bedöms bidra till en helhetssyn kring den enskildes behov av
stöd. Ett övertagande ger möjlighet till samordning med befintlig verksamhet inom sektorn men
förutsättningen är att arbetsuppgifterna kan spridas på flera medarbetare på respektive enhet, detta
för att minska sårbarheten vid frånvaro. Därmed behöver mottagande enheter kunna rekrytera
medarbetare med motsvarande kompetens som övriga medarbetare på enheten eftersom man
kommer att behöva dela sin tid mellan dessa arbetsuppgifter och andra på enheten förekommande
arbetsuppgifter.
Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag om
förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan beskriven förutsättning.

Hanna Kämpe
Verksamhetsutvecklare

Ebba Gierow
Sektorchef

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-09-25.
Protokoll KS, 2020-05-26 § 100, dnr KS.2020.84.
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För vidare hantering
Kommunstyrelsen
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Bakgrund
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har mottagit en remissförfrågan från kommunstyrelsen
med diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av handläggning av
bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst inklusive tillhörande budget.
Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt organisering. I
översynen framkom ett antal områden som framöver kan komma att flyttas mellan nämnder.
Bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst identifierades som sådana områden.
I nuläget finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock ingen
rådighet över budget och ingen insyn i budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör
de individuella bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda med en varaktig
funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett självständigt liv.
Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal kontakter med
myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att leva ett självständigt liv. Efter
dialog med berörda företrädare för sektor samhällsbyggnad och sektor arbete, trygghet och omsorg
föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för både budget och
myndighetsutövning för färdtjänst och bostadsanpassning för att kunna agera utifrån helhetssyn
och samordning runt enskilda i behov av stöd.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förändringen bedöms inte medföra någon ekonomisk konsekvens för sektorn då även budgeten
flyttas över.
Ärendets kommunikationsbehov
Vid beslut om att genomföra flytten av färdtjänst och bostadsanpassning i enlighet med
kommunstyrelsens förslag krävs kommunikationsinsatser både internt i organisationen och externt
(till berörda kommuninvånare).
Sektorns bedömning
Sektorn ser positivt på ett övertagande av myndighetsutövningen och budgeten för färdtjänst och
bostadsanpassning. Övertagandet bedöms bidra till en helhetssyn kring den enskildes behov av
stöd. Ett övertagande ger möjlighet till samordning med befintlig verksamhet inom sektorn
(särskilda boenden och hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorgen). En förutsättning
bedöms dock vara att arbetsuppgifterna kan delas på flera medarbetare på respektive mottagande
enhet, för att på så sätt minska sårbarheten vid frånvaro, vilket annars riskerar öka
handläggningstiderna. Därmed behöver mottagande enheter kunna rekrytera medarbetare med
motsvarande kompetens som övriga på enheten, eftersom man kommer att behöva dela sin tid
mellan dessa arbetsuppgifter och andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

KS § 10

Dnr KS.2020.186

Redovisning av uppdrag i verksamhetsplanen 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är
genomfört.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. att uppdra till demokratiberedningen att i samband med översyn av
kommunfullmäktiges arbetsordning hantera frågan om allmänhetens
frågestund.
2. att uppdra till kommunstyrelsen att skapa de styrdokument som krävs för att
på ett kommungemensamt sätt hantera synpunkter och klagomål.
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. Kommunstyrelsens
arbetsutskott ska vara referensgrupp i arbetet.
6. att demokratiberedningen får i uppdrag att utveckla arbetsformen för
ortsutvecklingsmöten samt förtydliga att ansvaret är politiskt.
Sammanfattning
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.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Beslutsunderlag
Demokratiberedeningens beslut § 10 2020-10-19
Demokratiberedningens beslut § 7 2020-06-03
Tjänsteutlåtande, 2020-04-02
Ungdomsrådets svar på remiss
Yttrande från Näringslivsrådet
Remissvar från funktionshinderrådet
Kartläggning av verktyg för inflytande och delaktighet final.pdf
KPR Samråds remissyttrande avseende redovisning av uppdrag i
verksamhetsplanen 2019
Föreningsrådet svar på remiss avseende redovisning av uppdrag i
verksamhetsplanen 2019
Yrkande
Mikael Berglund (M) gör följande ändringsyrkanden:
Att uppdra till demokratiberedningen att i samband med översyn av
kommunfullmäktiges arbetsordning hantera frågan om allmänhetens
frågestund
Att uppdra till kommunstyrelsen att skapa de styrdokument som krävs för att på
ett kommungemensamt sätt hantera synpunkter och klagomål
Att uppdra till kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en översyn
görs av reglementen för att likställa och samordna. Kommunstyrelsens
arbetsutskott ska vara referensgrupp i arbetet.
Dennis Ljunggren (S) gör följande ändringsyrkande:
Att demokratiberedningen får i uppdrag att utveckla arbetsformen för
ortsutvecklingsmöten samt förtydliga att ansvaret är politiskt.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens första beslutsförslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels demokratiberedningens andra
beslutsförslag punkt 1, 2 och 4 och dels på sina egna ändringsyrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans egna
ändringsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på dels demokratiberedningens andra
beslutsförslag punkt 5 och dels på Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande och

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Dennis Ljunggrens (S)
ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens andra beslutsförslag
punkt 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunchef
Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

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
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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

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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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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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.

3

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

KPRSamråd/Hans Åström/2020-09-21

KPRSamråd, Ale kommun

Sida 1 av 5

* Förstärka inflytande i äldrefrågor
* Initiera pensionärsfrågor
* Remissorgan i pensionärsfrågor
* Forum för samråd
* Aktivt arbeta för förändringar
* Värna om äldres livskvalitet

2020-09-21

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
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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
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

KS § 11

Dnr KS.2019.305

Drift av Pilgrimsleden genom Ale
Beslut
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.
Sammanfattning
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.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-30

Beslutet skickas till
För kännedom

Sektor kommunstyrelsen
Sektor kultur- och fritid
Sektor samhällsbyggnad
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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
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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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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

KS § 12

Dnr KS.2020.381

Finansiering av gång- och cykelbanor vid
vägförenings väg samt avslutande av
redovisningsuppdrag för samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
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.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-27 § 115 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa en princip för finansiering av utpekade gångoch 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.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-22
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-08-19
Kommunfullmäktiges beslut § 12 2011-11-28
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2011-04-15
Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 115 2020-08-27
Trafikplan 2011-11-28
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom

Ekonomichef
Avdelningschef strategi och uppföljning
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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
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
där kommunen utpekat ett behov finansierar kommunen utbyggnation
av GC-banor på vägföreningarnas vägar till 100%.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
samhällsbyggnadsnämnden inte behöver fullgöra den redovisning som
efterfrågades 2011 eftersom alla projekt finansieras inom budget.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
För kännedom
Sektorchef samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Antagen i Kommunfullmäktige 2011-11-28
Trafikplan Ale
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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.

Trafikplan Ale, 103452

Innehållsförteckning
1 Inledning								

4

1.1 Bakgrund									

4

1.2 Omfattning								

6

1.3 Syfte									

6

1.4 Arbetsprocess								

6

2 Nuläge och funktionsindelning					

7

2.1 Transportbehov								

7

2.2 Bilnät									

7

2.3 Gång- och cykelnät							

11

2.4 Utryckningsnät								

11

2.5 Kollektivtrafiknät								

11

3 Kvalitetsbedömning enligt ”Rätt fart i staden”		

12

3.1 Moment 1: Nulägesbeskrivning						

12

3.2 Moment 2: Nulägesanalys						

14

4 Hastighetsplan och kvalitetsavvikelser			

16

4.1 Hastighetsplan 								

16

4.2 Avvikelser på hastighetsplanen						

16

5 Analys av gång- och cykelnät samt skolvägar		

21

5.1 Analys									

21

5.2 Åtgärder									

22

6 Sammanställning och prioritering av åtgärdsförslag

26

6.1 Surte									

26

6.2 Bohus									

26

6.3 Nödinge									

26

6.4 Nol									

26

6.5 Alafors									

26

6.6 Älvängen									

26

6.7 Skepplanda								

26

6.8 Allmänt									

26

-3-

Trafikplan Ale, 103452

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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Figur 3. Indelning av bilnätet i Nödinge, Nol och Alafors.

-9-

Planerad pendeltågsstation
Cykelväg - befintlig

väg

Trafikplan Ale, 103452

ar
Kv
n
ge
vä
bo
na

gen

rs
Bä

Skola

lid

n
ge
vä
a
d
an
pl

g en
årdsvä
Österg

n
väge
Albo

ge
n

n
ge
vä
al
Od

ep
Sk

Te
gv
ä

rvä
Åke

Skepplanda

Arne
s

en
k li d
Kyr

s väg
Påvel

Åke
rsli
den

m
Ga

l

e
äg
av

Bilnät

Hö
vä
ge
n

en

Alafors
Maden
F7

gen
rsvä

Gö
te
bo
rg
sv
äg

Motorbana

rkär

Tollered

n
ge

Skola
Hastighet

ä
ov

Älvängen

n

Star

Smedjebacken

llm
Va

g
ius vä
osen
r
A
r
Iva

n
äge
Höv

Älv
a
t
Gö

Bilnät

40

Huvudnät

60

Övergripande nät

GC

Figur 4. Indelning av bilnätet i Älvängen och Skepplanda.

- 10 -

@
"

Å

Å

Bilnät

30

Legen

Planerad pendeltågsstation
Cykelväg - befintlig

Trafikplan Ale, 103452

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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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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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

KS § 14

Dnr KS-SOU.2020.504

Revidering av energi- och klimatstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
energi- och klimatstrategi och upphäver energi- och klimatstrategin som antogs
16 december 2019 (KF §199)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna för
utbildning, omsorg och arbetsmarknad, kultur- och fritid, service,
samhällsbyggnad och kommunstyrelsen att ta fram handlingsplaner för 2021.

Deltagande i beslut
Sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Ärendet är en revidering av Ale kommuns energi- och klimatstrategi som
antogs av kommunfullmäktige i december 2019. Syftet med revideringen är att
göra strategin mer teknikneutral och beskriva ekonomiska konsekvenser för de
fyra fokusområdena. Revideringen har genererat fler förändringar för att göra
den till ett genomgående övergripande strategiskt styrdokument. De
övergripande målen, fokusområdena och inriktningarna är oförändrade. I
genomförandet har ansvar lagts på varje nämnd att ta fram en handlingsplan
där verksamheterna själva får avgöra hur de bäst bidrar till att minska
klimatutsläppen. Förvaltningen bedömer att detta inte innebär en förändring för
resultatet med avseende på minskade utsläpp, utan att verksamheterna själva
har bäst kunskap om hur verksamheten kan förändra arbetssätt och med vilka
åtgärder som ger mest klimatnytta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-12-13
Energi- och klimatstrategi 2030 revidering
Energi- och klimatstrategi 2030 antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16

Justerandes sign.
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Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Avdelningen för strategi och uppföljning
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

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

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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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.
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2. Klimatsmart och hälsosam mat

Utöver att minska fossila utsläpp behöver vi minska matkonsumtionens påverkan på klimatet. Att
minska det omfattande matsvinnet är en viktig del i arbetet för klimatsmart mat. Cirka en tredjedel
av all mat som produceras slängs eller förstörs idag.
Sverige är idag beroende av import och behöver öka vår självförsörjandegrad för att stå emot de
framtida utmaningar som ett förändrat klimat medför och kriser som exempelvis pandemier och
konflikter. Utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk skulle ge minskad negativ klimat- och
miljöpåverkan, samt bidra till arbetstillfällen på landsbygden. Svensk animalieproduktion i form
av exempelvis betesdjur ger många mervärden som till exempel biologisk mångfald. En hållbar
konsumtion av kött motsvarar de nivåer som konsumerades på 1990-talet. En ökad konsumtion av
livsmedel med lägre klimatpåverkan skulle även innebära hälsofördelar, i enlighet med de nordiska
livsmedelsrekommendationerna.
Vissa framsteg har Ale kommun gjort och aktiviteter har påbörjats eller genomförts som exempelvis:
• Kostenheten arbetar aktivt med att minska matsvinnet och att göra klimatsmarta inköp. De ingår i ett projekt med RISE vars syfte är att minska utsläppen av koldioxid med 20 % till år 2020.
• För Aleborna finns det från och med 2019 möjlighet för alla att sortera ut matavfall.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Minska vår konsumtion av mat som genererar stora utsläpp av
klimatpåverkande gaser samt minimera den mat som slängs i onödan.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer presenteras exempel på hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:
• Ha koll på och sänka de utsläpp som den mat kommunen serverar genererar
• Minimera matsvinnet inom kommunens kostverksamhet
• Lyfta matproduktionens miljöpåverkan i skolundervisningen
Klimatplanering
Jordbruksmarkens olika värden behöver lyftas fram i samhällsplaneringen, framförallt i översiktsplanen. Jordbruksmarkens höga värden behöver även medvetandegöras för inblandande parter i
bygglovsprocesser främst utanför detaljplan.
Attraktiva samhällen
I en klimatsmart livsstil, ur ett matperspektiv, slänger man nästan ingen mat och äter en mindre
andel kött. Råvaror som väljs är utifrån säsong.
En bra sak är att gynna och verka för mer stadsodling, att odla i grönområden inne i tätorterna,
mellan lägenhetshus, skolor och villakvarter. Stadsodling ger ett litet stöd till livsmedelsförsörjningen och därmed till livsmedelssäkerheten. Det ger också många andra fördelar som mer grönska i
tätorten, mer blomster till pollinerande insekter och det finns sociala fördelar med att ge människor
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utan egen trädgård möjlighet att odla.
Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser

Att minska matkonsumtionens påverkan på klimatet medför en del positiva ekonomiska effekter.
Kommunens kök har från den senaste mätningen år 2019 till 2020 minskat livsmedelssvinnet med
3% vilket innebär minskade kostnader med ungefär 500 000 kronor.
I kökens menyplanering har man förändrat maträtterna för att bli mer klimatsmarta, med näringsriktighet, samma ekonomiska förutsättningar och att de ska vara omtyckta. I genomsnitt har klimatpåverkan av maten som serveras i skolan i alternativrätt 1 sänkts från 1,39 till 1,06 CO2/portion
och i alternativrätt 2 från 0,69 till 0,44 CO2/portion. Man ser ingen förändring i ekonomin.
I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli mer värdefull än idag. Globala klimatförändringar såsom havsnivåhöjningar, torka, extremväder och ökenspridning, minskar tillgången på
jordbruksmark i många länder. Samtidigt kan Sverige få bättre odlingsklimat. Ökad efterfrågan
på mat och biodrivmedel ökar jordbruksmarkens värde, både ur ett ekonomiskt-, socialt- och livsmedelsförsörjningsperspektiv. För att långsiktigt trygga svensk livsmedelsförsörjning i händelse av
kris bör det finnas en balans mellan import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Vi är idag
självförsörjande till ca 50%. Jordbruksmarken är av stor vikt för hela landsbygdens ekonomi och utveckling, inte bara för utpräglade lantbruksföretag. Att återställa jordbruksmark tar tid och är dyrt.
Det kostar minst 100 000 kronor per hektar och flera decennier senare, ger nyodling fortfarande
inte lika goda skördar som äldre åkermark.2

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Andel jordbruksmark minskar idag och Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel är låg, cirka 50
%. Med ökade priser på mat och ökad konkurrens är det viktigt att vi möjliggör för lantbrukare att
kunna ställa om och försörja sig på ett hållbart jordbruk, detta för att bidra till en mer hållbar ekonomisk tillväxt även på landsbygden vilket bidrar till mål 8 Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk
tillväxt. Samtidigt som jordbruksmark minskar ökar behovet av bostäder och annan exploatering,
med ökad konkurrens om marken är det därför viktigt att vi nyttjar marken på ett effektivt sätt för
att uppnå mål 11 Hållbara städer och samhällen och för att inte skapa målkonflikter.
Genom att äta mer växtbaserad och ekologisk mat i säsong bidrar vi till mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt till mål 3 God hälsa och
välbefinnande bland annat med mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att välja svenskt
naturbeteskött bidrar vi till mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 3 God hälsa och
välbefinnande genom minskad antibiotikaanvändning.
Globalt sett är en växtbaserad kost mer resurseffektiv, idag används största delen av vår jordbruksmark till djurfoder, genom att odla grödor som kan ätas direkt av människorna har vi möjlighet att
mätta fler människor på samma yta vilket är en viktig aspekt i mål 2 Ingen hunger.
2 Jordbruksverket, Jordbruksmarkens värden, 2015
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3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

En allt större del av vår klimatpåverkan kommer från råvaror, material och produkter som vi producerar och konsumerar, både lokalt och genom import av varor. I Ale kommer knappt hälften av
växthusutsläppen från industrin, främst kemiindustrin. Det är angeläget med en ökad omställning
från fossila till förnybara råvaror i dessa industrier. En ökad omställning erbjuder en unik möjlighet
för Sverige att producera framtidens gröna kemikalier, drivmedel och produkter till gagn för tillväxt
och export.
Mer än hälften av det vi konsumerar ger upphov till utsläpp i andra länder där produktionen sker.
För både offentlig och privat konsumtion är textilier, möbler och inredning samt elektronik och förbrukningsvaror exempel på resurskrävande varor. En övergång till en mindre materiell konsumtion
där tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet är angeläget. Här finns möjligheter till västsvensk
affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen.
Räknat på konsumtionsbaserade utsläpp står offentlig verksamhet för 37 % av alla utsläpp från allt
som konsumeras i Sverige. Samtidigt skapas det i snitt 467 kg avfall/person år.
För Ale som organisation har både upphandling och inköparen viktiga roller och det handlar både
om beslut om vilka produkter eller tjänster som ska köpas och om vi behöver köpa in alls.
Vissa framsteg har Ale kommun gjort och aktiviteter har påbörjats eller genomförts som:
• ger minskade engångsartiklar i äldreomsorg och lokalvård
• syftar till att följa upphandlade avtal bättre
• ska ge cirkulära flöden av inventarier, att begagnade och renoverade möbler är ett alternativ vid
nyinköp
För fortsatta och större framsteg behöver Ale kommun fortsätta med denna typ av åtgärder.
För invånarna är en stor utmaning att konsumtionsvanor är livstilsmarkörer. Med en ökad inkomst,
vilket många får under livets gång och ökat antal år på arbetsmarknaden, är det svårt att inte också
öka utsläppen som konsumtionen ger upphov till.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Utsläppen av växthusgaser från konsumtion av invånare och organisationer i Ale
kommun ska, oavsett var i världen de sker, minska med 30 % jämfört
med 2010. Avfallsmängderna ska minska enligt gällande avfallsplan.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer presenteras exempel på hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:
•
•
•
•

Se över och minska mängden engångsartiklar där det är möjligt
Återanvända möbler och andra inventarier
Källsortera avfallet
Beakta klimatpåverkan vid upphandling och inköp
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• Lyfta konsumtionens miljöpåverkan i skolundervisningen (inom ramen för läroplanen)
Klimatplanering
Vid planering och byggprojektering behöver det beredas plats för källsortering och lokaler för delande, reparation och liknande.
Attraktiva samhällen
Underlätta och skapa möjligheter för delandet av varor och tjänster, exempelvis nyttja bibliotek för
ökade delningstjänster. Nudging är en metod som innebär att kombinera psykologi och design för
att göra det lätt att göra rätt utan att använda lagar, förbud eller ekonomisk kompensation.
Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser

Att minska konsumtionen av varor och genererat avfall har direkt positiva ekonomiska effekter.
I exempelvis projektet Resurssmarta äldreboenden minskades antalet engångsartiklar till förmån
för flergångsartiklar. Göteborgs Stad är initiativtagare till det ursprungliga pilotprojektet som genomfördes på äldreboendet Sekelbo. Genom ändrade rutiner och inköpsvanor minskade de årliga
kostnaderna kopplade till inköp och avfallshantering med 143 000 kr.
Genom att arbeta för att öka antalet delningstjänster som erbjuds invånarna kan även den privata
ekonomin påverkas positivt.
Många organisationer och arbetsplatser har börjat arbeta med cirkulära möbelflöden. Beräkningar
från enskilda miljöer pekar på att den ekonomiska potentialen för enskilda lokaler som kontor och
andra lokaler är stor:
• Lokalanpassningar av IVL:s kontor i Göteborg och Stockholm ledde till minskade projektkostnader på mellan 1,4 och 1,9 miljoner kronor per kontor.
• Flytt och utvidgning av ett kontor på RISE till 100 anställda och 1 600 kvm, där möbler flyttades
med eller köptes begagnade, gav en besparing på 850 000 kronor relativt nyköp.
• Exempelkontor beräknad av IVL med 170 anställda och en storlek på 2 000 kvadratmeter, där
åtta vanligt förekommande kontorsprodukter återbrukades i stället för nyköp visade på en besparing om 2 miljoner kronor.
Att ställa höga klimatkrav i upphandling skulle i vissa fall kunna innebära en ökad kostnad. Detta
beror helt på vilken produkt/tjänst upphandlingen gäller och vilken nivå av krav som ställs. Ett
ställningstagande till de ekonomiska konsekvenserna behöver därför tas i varje enskild upphandling.
Arbetet med fokusområdet bedöms ha många positiva ekonomiska effekter då nyinköp och avfallsmängder minskar. Dock medför arbetet kostnader i form av arbetstid. Kostnaderna för detta är svåra att beräkna men det finns idag många goda exempel från andra kommuner att hämta kunskap
ifrån vilka kan minska den egna arbetsinsatsen.
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Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Produktion av varor och tjänster är ett brett område och att övergå till förnybara råvaror och bränslen
och göra produktionen mer resurseffektiv bidrar till många av de globala målen. En övergång från
materiell konsumtion till tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet samtidigt som det skapar
möjligheter till västsvensk affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen.
Fokusområdet bidrar därmed till många av de globala målen.
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4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Det behöver byggas många nya bostäder framöver, i hela Västra Götalands län måste bostadsbyggandet öka med cirka 60 %. Samtidigt står många bostäder inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är viktigt att det finns lösningar för att möta dessa behov utan att riskera den ekologiska,
ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom att reducera klimatpåverkan från material och byggprocess samt prioritera energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler kan vi vara föregångare för
klimatsmarta lösningar. Att bygga i trä är också ett sätt att lagra kol. Ur hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostäder och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt god inomhusmiljö.
I jämförelse med industri och transport har uppvärmning och drift av bostäder och lokaler en hög
andel förnyelsebar energianvändning. Bostäder och lokaler står för ca en tredjedel av energianvändningen men endast ca 5 % av koldioxidutsläppen. Fokus i klimatarbetet behöver ligga på byggnation och renovering snarare än drift av fastigheter.
I Ale har vi i många år arbetat med energieffektivisering i våra fastigheter samt att utfasa fossila
bränslen. Utmaningen framåt är framför allt att bygga nytt med material och med tekniker som
sänker klimatpåverkan ytterligare. Det är också en utmaning att ytterligare förbättra våra fastigheters energiprestanda och att möta ett ökat kylbehov med energieffektiva lösningar.
Den stora andelen byggnader ägs av privatpersoner eller mindre företag. Dessa fastighetsägare kan
nås med information och råd av energi- och klimatrådgivningen. Energi- och klimatrådgivningen
fyller en viktig funktion för att höja kunskapen bland småhusägare och lokala företag.
Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030.
Bostäder och lokaler i Ale ska ha en fossilfri energianvändning och ha en god
energieffektivitet utifrån byggnadernas ålder och typ. Klimatpåverkan från
byggskedet ska vara så låga som möjligt utifrån bästa möjliga teknik.

Hur kan vi uppnå målen?

Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer presenteras exempel på hur vi kan uppnå målen:
Föregångare
Kommunen kan gå före genom att
• Bygga klimatsmarta lokaler sett till hela livscykeln
• Ha en effektiv lokalresurshantering
• Våga testa nya cirkulära lösningar vid ny- och ombyggnationer, både i byggprocess och inredning
Klimatplanering
Vid planering av nya områden är det viktigt att ge förutsättningar för ett hållbart byggande genom
att exempelvis skapa ytor och lokaler som kan vara multifunktionella och användas till många olika
saker.
Där det är möjligt kan kommunen också ställa krav på exploatörer att bygga klimatsmart.
Attraktiva samhällen
Kommunens energi- och klimatrådgivning har en viktig roll i att stödja och sprida kunskap om
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energianvändningen i invånarnas egna bostäder och lokaler.
Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser

En livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Det finns många fördelar med att göra en LCA för byggnader men det medför också kostnader.
För att göra en LCA krävs ett beräkningsverktyg och data. Tillgången till mjukvara och databas
kan antingen vara gratis eller förknippad med en viss kostnad, men huvudsakligen är det arbetstiden som kostar. Tidsåtgången är dock svår att uppskatta, eftersom många olika aspekter påverkar.
Klart är att den största tiden går åt till datainsamlingen.
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration
vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av
en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader
vid uppförande.
Boverket har på uppdrag av regeringen lämnat ett förslag till lag- och förordning om klimatdeklaration av byggnader. En klimatdeklaration innebär att man beräknar utsläpp av växthusgaser
från byggskedet för byggnaden som ska uppföras för att sedan deklarera detta som byggnadens
klimatpåverkan. Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på
byggarbetsplatsen och transporter. Den uppskattade kostnaden för att upprätta en klimatdeklaration för en byggnad varierar mellan 20 000-90 000 kr beroende på vilken byggnad det gäller. Om
kompetensen att göra deklarationen finns inom organisationen kan kostnaden bli lägre.
Det finns inte något gränsvärde för högsta tillåtna klimatpåverkan när reglerna föreslås införas den
1 januari 2022. Eventuellt kommer gränsvärden att införas längre fram. Boverket föreslår i sitt förslag till tidplan att gränsvärden införs 2027.
Kostnaderna för att införa klimatkrav i ett livscykelperspektiv är som sagt svåra att beräkna och
beror på vilken kravnivå man väljer att lägga sig på. I Göteborgs Stad byggs just nu förskolan Hoppet, en helt fossilfri förskola. Projektet är pågående och några ekonomiska resultat finns därmed
inte att tillgå ännu. Byggnationen kräver dock utredningar och expertkompetens utöver det vanliga
samt resurser för att kommunicera projektet. Produkter i små serier är oftast lite dyrare än de som
sedan länge har en bred marknad. Vissa material kommer säkert vara dyrare på grund av ett annat
innehåll eller tillverkningssätt. Andra material blir säkert billigare. En aspekt som de tittar på är att
minska mängden material och produkter. Det skulle i så fall ge både en klimatmässig och ekonomisk vinst. Projektet kommer troligtvis att få ta en omställningskostnad vilket är rimligt. En ram
för projektet är dock att det ska vara ekonomiskt rimligt på sikt så att det ska vara ett alternativ för
all byggnation i framtiden.

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen

Energieffektivisering är bra, med en lägre energianvändning får fastigheten lägre driftskostnader.
All energiproduktion har någon form av påverkan och även om den ser olika ut för olika energikäl-
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lor så bidrar energieffektivisering direkt till mål 7 Hållbar energi för alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna och 15 Ekosystem och biologisk mångfald, indirekt till flera till.
Vid val av klimatsmarta byggmaterial kan konflikter uppstå med mål 8 Anständiga arbetsvilkor
och ekonomisk tillväxt om material som produceras lokalt väljs bort till förmån för material som
produceras i andra länder. Det skulle dock också ge möjlighet för nya industrier att växa fram vilket
skulle främja mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
En viktig aspekt vid nybyggnationer är att man bygger för en varierad målgrupp. Att bo i sunda och
klimatsmarta hus ska inte bli en klassfråga, en sådan utveckling kan bidra till att motverka mål 10
Minskad ojämlikhet.
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Del 2 - Genomförande och
uppföljning
Genomförande och uppföljning
Ale kommuns övergripande mål i denna energi- och klimatstrategi sträcker sig till år 2030. Under
dessa år kommer genomförandearbetet behöva förnyas flera gånger för att anpassas till exempelvis
gällande verksamhetsplan och budget, teknikutveckling och lagkrav.
Alla nämnder ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan för arbetet inom den egna sektorn i
samband med ordinarie planering. Strategins mål och fokusområden ska integreras i sektorernas
basverksamhet och utvecklingsarbete genom att förändra metoder och arbetssätt för en minskad
klimatpåverkan. Det handlar om att integrerar klimatfrågan i allt arbete som pågår och att beslut
tas i linje med denna strategi.
För att nå de regionala, nationella och internationella målen krävs samverkan över alla gränser, både
inom kommunen och med andra samhällsaktörer. Målen är gränslösa och därför behöver även vi
ändra de strukturer som vi verkar inom och våga testa nya arbetssätt och kliva utanför våra invanda
mönster.
Sektor kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande uppföljningen. Varje nämnd följer upp sin
handlingsplan och rapporterar till sektor kommunstyrelsen. Uppföljningen ska vara kvantitativ där
möjligt och i övrigt kvalitativ. Sektor kommunstyrelsen sammanfattar nämndernas uppföljning
och rapporterar varje år i kommunens ordinarie redovisning av verksamhetsplan i årsredovisning
och delårsredovisning.
Avdelningen för Strategi och uppföljning stödjer sektorerna i dialog kring planering och uppföljning av handlingsplanerna.
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Del 3 - Nulägesbeskrivning
Energianvändning och växthusgasutläpp
Läget för energianvändningen och klimatutsläppen idag och de trender vi ser globalt, nationellt och
lokalt utgör förutsättningarna för vilka åtgärder vi behöver sätta in för att uppnå de mål som är satta
globalt, nationellt och lokalt. Som en del i att ta fram denna energi och klimatstrategi gjordes 2017
en energianvändningsinventering. Här presenteras delar ur den inventeringen och i nästa avsnitt
presenteras de mål kommunen har att förhålla sig till.

Energianvändning i världen

Energibehoven globalt fortsätter stadigt att öka. Tillförseln av energi har totalt sett ökat runt 40 %
sedan 1990. Världens energisystem är fortfarande helt beroende av fossila bränslen, 2014 stod kol,
torv, oljeskiffer, olja och gas för runt 80 % av den globala tillförseln av energi.
Global tillförsel av energi per energislag från och med 1990, TWh
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Diagram 1. Global tillförsel av energi per energislag (TWh), 1990-2014. Källa: Energiläget i siffror 2017, Energimyndigheten.

Globalt används runt 32 % av energin till industri, 30 % till transporter och 37 % till bostäder och
service med mera. Fördelningen mellan olika sektorer är i princip oförändrade sedan 1990. Energianvändningen är även ojämnt fördelad mellan länder och inom befolkningar.

Växthusgasutsläpp i världen

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka globalt. I den femte rapporten (AR5, 2014) från IPCC
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(intergovernmental panel on climate change) konstateras att den mänskliga påverkan på klimatet
är tydlig.
År 2015 överskreds årsmedelvärdet för halten koldioxid i atmosfären 400 miljondelar för första
gången sedan de globala mätningarna påbörjades. Halten av koldioxid har därmed ökat med 40 %
sedan förindustriell tid.
I januari 2019 rapporterar SMHI att De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt
som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Det går att konstatera att många av de senaste
20 åren har varit rekordår. De senaste fem åren har i snitt haft en medeltemperatur 1,1° högre än
den förindustriella medeltemperaturen.3

Energianvändning i Sverige

Det svenska energisystemet är delvis baserat på förnybara energikällor som vatten, vind och biobränsle
inom Sveriges gränser. En stor del av energitillförseln sker dock genom import som kärnbränsle för
elproduktion i kärnkraftsreaktorer samt fossila bränslen som olja och naturgas till transportsystemet.
Den svenska elproduktionen baseras till stor del på vattenkraft och kärnkraft, men utbyggnaden av
vindkraft har ökat stadigt och även användning av biobränsle för el- och värmeproduktion.
Industrisektorn inom Sverige använder främst biobränsle och el, men även kol och olja. Energianvändningen inom transporter domineras av oljeprodukter i form av bensin och diesel, men även
biobränsle. Bostäder och service använder främst fjärrvärme och el.

Växthusgasutsläpp inom Sverige

Årliga beräkningar för att följa upp Sveriges klimatpåverkan görs på tre olika sätt av Naturvårdsverket. Ett sätt för att följa upp klimatmålen, och två kompletterande sätt för att belysa olika aspekter
av vår klimatpåverkan.
Naturvårdsverkets definitioner
Territoriella utsläpp omfattar utsläpp som sker inom Sveriges geografiska gränser och används för
att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt.
Produktionsbaserade utsläpp omfattar utsläpp från svenska företag och personer som skett både utanför och innanför Sveriges gränser.
Konsumtionsbaserade utsläpp omfattar de utsläpp som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder.
De territoriella utsläppen har minskat med 26 % mellan 1990 och 2016 och ligger i linje med genomsnittet för EU som helhet. Den långsiktiga utsläppsminskningen har framförallt skett sedan
år 2003 och kan delvis förklaras av genomförda åtgärder (till exempel övergång till förnybar energi
och energieffektivisering) och delvis av avstannad tillväxt inom industrin.4
De konsumtionsbaserade utsläppen har varit relativt stabila i Sverige, med undantag för konjunktursvängningar. Utsläppen motsvarar cirka 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år, att jämföra
3

SMHI, nyhet från 11 januari 2019 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/

4

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/
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med de territoriella utsläppen i Sverige som är ca 5 ton koldioxid per person.

Utsläpp av växthusgaser 1990–2016, tusen ton koldioxidekvivalenter
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Diagram 2. Utsläpp av växthusgaser enligt tre olika beräkningsmetoder; territoriella, produktionsbaserade och konsumtionsbaserade utsläpp 1990-2016. Källa: Naturvårdsverket.

Energianvändning i Ale kommun

Energianvändningen i Ale följer till stor del samma mönster som på den nationella nivån där industri, transporter och hushåll står för majoriteten av energianvändningen. Hushållens och transporternas energianvändning har varit relativt oförändrade trots effektiviseringar per hushåll och
fordon. Detta beror på att antalet bostäder och fordon har ökat i samma takt som energianvändningen har effektiviserats.

Energianvändning (%) efter användningsområde
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Diagram 3. Energianvändningen i Ale och Sverige efter användningsområde år 2015, Ales energianvändning är mer industridominerande än i Sverige i snitt. Källa: SCB och Göteborgs Energi.
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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
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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)

– Sidan 22 –

– Energi- och klimatstrategi 2030 –

• 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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