KALLELSE
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Tid

Kl. 08:30-12:00

Plats

Via bild- och ljudöverföring och lokal Vimur

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga

Maria Reinholdsson, kommunchef
Amra Muminhodzic, kommunsekreterare
Daniela Ölmunger, avdelningschef
Barbro Sundström, strategisk chef
Mattias Lundin, arkiviarie
Jessica Ask, kommunpolis Ale kommun
Christer Nylén, lokalpolisområdeschef

Förhinder att närvara anmäls till: Amra Muminhodzic, tel 0303 70 32 60 eller
amra.muminhodzic@ale.se
Mikael Berglund
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Ärenden

Föredragande

Tid

08:35-09:00

A

Upprop

B

Justering

1

KS.2021.3 - Fastställande av
föredragningslista

2

KS.2020.423 - Information om ärendet
samråd för förslag till översiktsplan

Avdelningschef Daniela Ölmunger

KS-SÄK.2021.32 - Information om
samverkansöverenskommelse och
medborgarlöfte 2021 - 2023

Christian Nylén,
Lokalpolisområdeschef

4

KS.2021.8 - Arkivarie informerar

Arkivarie Mattias Lundin

09:35-09:55

5

KS.2021.8 - Kommunchefen informerar

Kommunchef Maria Reinholdsson

10:00-10:15

6

KS.2020.554 - Namnbyte för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och justering i
reglemente och allmän stadga

7

KS-EKO.2021.71 - Ale kommuns
merkostnader för Covid-19 från 2021

8

KS.2020.454 - Ändring av allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun

9

KS.2016.290 - Trafikplan för Ale kommun

3

10 KS.2020.505 - Tillsynsplan för arkiv 2021
11 KS-SOU.2020.376 - Uppföljning av
kommunstyrelsens intern kontrollplan 2020
(helår)

Strategisk chef Barbro Sundström
09:10-09:30

Jessica Ask, kommunpolis Ale
kommun

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Ärenden

12 KS-SOU.2020.395 - Intern kontrollplan för
kommunstyrelsen 2021

13 KS-HR.2020.495 - Införande av nya
yrkeskategorier inom förskolan
14 KS-HR.2021.52 - Riktlinje för chefer i Ale
15 KS.2020.423 - Samråd för förslag till
översiktsplan

16 KS-SÄK.2021.32 Samverkansöverenskommelse och
medborgarlöfte 2021 - 2023

17 KS.2020.84 - Ansvar trafikpolitik,
infrastruktur, övergripande klimat och
miljöansvar, kollektivtrafik samt
läkemedelstillsyn

18 KS.2021.65 - Avtal kring fördjupat regionalt
samarbete kring detaljplaneprocesser i
Göteborgsregionen
19 KS.2021.4 - Anmälan av delegeringsbeslut
20 KS.2021.6 - Redovisning av underättelser
och beslut

Föredragande

Tid

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

KS § 15

Dnr KS.2020.554

Namnbyte för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och justering i reglemente
och allmän stadga
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Sammanfattning
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har i och med antagande av
verksamhetsplan och budget för 2021, som det får förstås, begärt hos
kommunfullmäktige att genom en förändring av reglementet byta namn till
socialnämnden.
Socialnämnden är i lagstiftning såväl som i övrigt ett väletablerat namn för den
verksamhet som nämnden bedriver. Ur ett invånarperspektiv är det nya namnet
mer tillgängligt och begripligt än det nuvarande.
Genom en förändring i reglementet byter omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden namn till socialnämnden, med påföljande ändringar.
Förkortningen för nämnden blir SN och för sektorn ST. En följdändring blir att
servicenämnden får förkortningen SERN.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2020-12-12
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut § 139 2020-12-09
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2020-11-25
Yrkande
Sven Engdahl (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott för beredning.
Socialdemokraternas ledamöter tillstyrker Sven Engdahls (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sven Engdahls (V) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kanslichef
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunikationsenheten
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

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

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

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

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

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kanslichef
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunikationsenheten
För kännedom:

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

Ny benämning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Socialnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott för individfrågor

Socialnämndens individutskott

Sektor arbete, trygghet och omsorg

Sektor socialtjänst

Funktionshinder

Funktionsstöd

Enheten funktionsstöd

Enheten för stödinsatser

Särskilda boenden och hemsjukvård

Särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Ale rehab och hemsjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Ale rehab

Rehabenheten

Hemsjukvård

Sjuksköterskeenheten

Äldreomsorg

Ordinärt boende

Enheten för stab och administration

Enheten för ledningsstöd och utveckling

Boende- och behandlingsenheten

-

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

Nämnd

Förkortning

Sektor

Kommunstyrelsen

KS

Sektor KS

Utbildningsnämnden

UBN

Sektor UTB

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

OAN

Sektor ATO

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN

Sektor SB

Kultur- och fritidsnämnden

KFN

Sektor KOF

Servicenämnden

SN

Sektor SER

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

Förkortning

Sektor

Kommunstyrelsen

KS

Sektor KS

Utbildningsnämnden

UBN

Sektor UTB

Socialnämnden

SN

Sektor ST

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN

Sektor SB

Kultur- och fritidsnämnden

KFN

Sektor KOF

Servicenämnden

SERN

Sektor SER

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

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

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

OAN § 139

Dnr OAN.2020.309

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

Tjänsteutlåtande Verksamhetsplan med budget 2021 OAN

2020-11-25

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

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

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

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

För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

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

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

Ebba Gierow
Sektorchef

Hanna Kämpe
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

·
·

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

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Sektorledning sektor arbete, trygghet och omsorg
För kännedom
Kommunstyrelsen

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

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

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

Ny benämning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Socialnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott för individfrågor

Socialnämndens individutskott

Sektor arbete, trygghet och omsorg

Sektor socialtjänst

Funktionshinder

Funktionsstöd

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Enheten funktionsstöd

Enheten för stödinsatser

Särskilda boenden och hemsjukvård

Särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Ale rehab och hemsjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Ale rehab

Rehabenheten

Hemsjukvård

Sjuksköterskeenheten

Äldreomsorg

Ordinärt boende

Enheten för stab och administration

Enheten för ledningsstöd och utveckling

Boende- och behandlingsenheten

-

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-EKO.2021.71
Datum: 2021-01-29
Ekonomichef Ken Gunnesson
Kommunstyrelsen

Ale kommuns merkostnader för Covid-19 från 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen ansvar att
hantera större merkostnader som uppstår med anledning av Coronapandemin upp till 10 000
tkr utöver budget. Finansiering sker först och främst inom kommunens fastställda
budgeterade resultat på 79 000 tkr. I andra hand sker finansiering genom att budgeterat
årsresultat minskas med upp till 10 000 tkr för 2021.

Sammanfattning
Regeringen har för 2020 avsatt 20 miljarder kronor för merkostnader för covid-19 inom
kommuner och regioner. Beslutet avsåg merkostnader från 1 februari till 30 november 2020.
Regering har nu även fattat beslut om att ersätta kostnaderna som kommuner och regioner har
haft för december 2020. Kostnadsersättning har utgått för merkostnader såsom till personlig
skyddsutrustning, smittskyddsåtgärder, provtagning, informationsinsatser och anpassning
lokaler dyl. Ersättningen har om alla ansökta kostnader blivit beviljade i dagsläget ersatts med
91,5 procent. För Ale kommuns del så har dessa merkostnader för 2020 uppgått till ca 12 200
tkr och där ersättning beräknas utgå med omkring 9 500 tkr.
Då det beslutade statsbidraget endast gäller för 2020 så finns för närvarande inte något
regeringsbeslut om fortsatt kostnadstäckning för 2021. Regeringen har dock meddelat att man
kommer att följa kostnadsutvecklingen gällande Covid-19 för kommuner och regioner och
kommer att återkomma med besked om tillskott i samband med vårändringsbudgeten.
För att gardera sig och enligt försiktighetsprincipen i detta läge inte räkna med att kommunen
blir ersatta för dessa merkostnader behövs tillskott på dessa medel. Det för att andra
besparingsåtgärder inte ska bli nödvändiga för att kunna hålla de av kommunfullmäktige
beslutade ramarna.
Ale kommun har fortsatt 2021 stora kostnader för inköp av skyddsmaterial i form av
skyddsmasker, desinfektionsmedel, engångshandskar, förkläden etc. Sedan strax innan nyår så
har kommunen även börjat köpa in och använda snabbantigentester för att spåra smitta hos
arbetstagare inom vård och omsorgsnära arbete samt hos omsorgstagare och boende främst på
särskilda boenden. Allt för att minska risk för smittspridning. I dagsläget kan nämnas att det
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

går åt omkring 1 500 snabbtester i veckan. Vaccinering är ju nu påbörjad men man vet inte i
dagsläget hur snabbt detta kan ske vilket torde medföra att behov av skyddsutrustning och
snabbtester kommer att behövas under en tid även 2021. Det finns nu också propåer att fler
kategorier av personal ska ha tillgång till tex munskydd vilket kan göra att åtgången under en
period kan komma öka. Nedlagda kostnader för 2021 uppgår än så länge till omkring 2 400
tkr.
Fram till idag så har uteslutande del av de merkostnader som kommunen haft för dessa olika
typer av produkter varit hänförliga till sektor Omsorg och arbetsmarknad då åtgärderna
vänder sig främst till vård och omsorgsnära verksamheter. För att hålla ihop detta för hela
kommunen så har den allra största delen av kostnaderna och motsvarande statsbidrag bokförts
centralt på Kommunstyrelsen.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Ken Gunnesson
Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-29
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Ekonomichef
För kännedom:

Förvaltningsledning
Ärendet
Regeringen har för 2020 avsatt 20 miljarder kronor för merkostnader för covid-19 inom
kommuner och regioner. Beslutet avsåg merkostnader från 1 februari till 30 november 2020.
Regering har nu även fattat beslut om att ersätta kostnaderna som kommuner och regioner har
haft för december 2020. Kostnadsersättning har utgått för merkostnader såsom till personlig
skyddsutrustning, smittskyddsåtgärder, provtagning, informationsinsatser och anpassning
lokaler dyl. Något nytt regeringsbeslut är inte fattat avseende fortsatt kostnadstäckning för
motsvarande kostnader som kommunen har för 2021.
Ekonomisk bedömning
Ale kommun har fortsatt 2021 stora kostnader för inköp av skyddsmaterial i form av
skyddsmasker, desinfektionsmedel, engångshandskar, förkläden etc. Sedan strax innan nyår så
har kommunen även börjat köpa in och använda snabbantigentester för att spåra smitta hos
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arbetstagare inom vård och omsorgsnära arbete samt hos omsorgstagare och boende främst på
särskilda boenden. Allt för att minska risk för smittspridning. Vaccinering är ju nu påbörjad
men man vet inte i dagsläget hur snabbt detta kan ske vilket torde medföra att behov av
skyddsutrustning och snabbtester kommer att behövas under en tid även 2021. Det finns nu
också propåer att fler kategorier av personal ska ha tillgång till tex munskydd vilket kan göra
att åtgången under en period kan komma öka. Nedlagda kostnader för 2021 uppgår än så
länge till omkring 2 400 tkr. Hur stora kostnaderna i slutändan kommer att bli är svåra att
förespegla men bedömningen just nu är att 10 000 tkr skulle kunna vara en adekvat siffra.
Fattar regeringen beslut i sin vårproposition om att även 2021 ge kostnadstäckning så blir Ale
kommuns nettokostnad för detta väldigt mycket lägre eller kanske nästan inte någon beroende
på hur stor andel som då täcks av statsbidrag.
Invånarperspektiv
Genom att fortsätta på den inslagna väg som Ale har och har haft avseende god tillgång
tillolika former av skyddsutrustning och snabbtester är till gagn för alla de som verkar och bor
i kommunen.
Förvaltningens bedömning
För att kunna fortsätta på den inslagna väg som Ale kommun fram till nu haft att ha god
tillgång till olika former av skyddsutrustning samt testmaterial m.m. så behövs det tillskjutas
ekonomiska medel under förutsättning att inte dessa kostnader täcks av statliga bidrag vilket
vi i dagsläget inte finns några regeringsbeslut på.
Uppföljning av kostnadsutvecklingen förordas ske kvartalsvis till kommunstyrelsen.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.454
Datum: 2020-12-28
Kommunjurist Klas Holmberg
Kommunstyrelsen

Ändring av allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 13, 15 och 17 §§ allmän
stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun ska ha den lydelse som framgår av förslag
2020-12-23.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna träder i kraft
den 1 april 2021.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 148, beslutat att revidera reglementen för
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. Revideringarna föranleddes av överföring av ansvaret för mark och
exploatering (MEX) till samhällsbyggnadsnämnden och överföringen av ansvaret för IT till
servicenämnden.
Följdändringar behöver göras i allmän stadga på grund av att samhällsbyggnadsnämnden från
kommunstyrelsen har övertagit verksamhetsansvaret för MEX.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Klas Holmberg
Kommunjurist

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande2020-12-28
13, 15 och 17 §§ allmän stadga, förslag 2020-12-23
Gällande allmän stadga med föreslagna ändringar markerade
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Författningssamlingen
För kännedom:

Samtliga sektorer

Ärendet
Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 148, beslutat att revidera reglementen för
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. Revideringarna föranleddes av överföring av ansvaret för mark och
exploatering (MEX) till samhällsbyggnadsnämnden och överföring av ansvaret för IT till
servicenämnden.
Följdändringar behöver göras i allmän stadga på grund av att samhällsbyggnadsnämnden från
kommunstyrelsen har övertagit verksamhetsansvaret för MEX.
Gällande allmän stadga med föreslagna förändringar markerade framgår av ett dokument
märkt UTKAST 2020-12-23.
Ekonomisk bedömning
Beslutets ekonomiska konsekvenser är kostnader för byråkratiskt arbete.
Invånarperspektiv
Beslutet avser en intern författning, som behöver ha en logik i förhållande till övriga
reglementen och innehålla riktiga hänvisningar. Detta underlättar inte endast för
förvaltningen, utan även för en invånare som läser allmän stadga.
Hållbarhetsperspektivet
Hållbarhet bedöms inte vara en aktuell frågeställning i ärendet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
I 15 § reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden behöver "kommunstyrelsen"
ersättas med "samhällsbyggnadsnämnden" på grund av nu föreslagen ändring. Förvaltningen
avser att återkomma med förslag om en sådan ändring i samband med förslag till övriga
reglementsändringar som nu bereds.
Remissyttrande
Förslaget innebär endast följdändringar till kommunfullmäktiges beslut den 7 september
2020, § 148, och en redaktionell ändring. Förvaltningen har därför inte ansett att förslaget
behöver remitteras till någon nämnd eller sektor.
Beslutets genomförande
Sektor kommunstyrelsen kommer att ändra författningstexten och lägga ut en ändrad
författning på kommunens hemsida inför det datum en ändring träder i kraft.
Förvaltningens bedömning
Följdändringar behöver införas i allmän stadga på grund av den 7 september 2020 beslutade
ändringarna i reglemente för kommunstyrelsen och reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden

FÖRSLAG 2020-12-23

Allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun
13 §
Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (6 §) framgår att samhällsbyggnadsnämnden har förvaltningsansvaret för kommunens fasta egendom om
inte någon annan nämnd har ansvaret. Av reglementet (7c och 7 d §§) fi-amgår
vidare att samhällsbyggnadsnämnden i vissa frågor företräder kommunen som
fastighetsägare.

Av reglemente för kultur- och fritidsnämnden (4 §) och reglemente för
servicenämnden (4 §) framgår att dessa nämnder har för/altningsansvaret för
viss kommunal fast egendom.

15 §
Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får överenskomma
(intemöverenskommelse avseende hyra) med en annan nämnd att nämnden
disponerar viss egendom och villkoren härför. Av en sådan överenskommelse
ska fi-amgå bland annat

l. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan
nämnderna,
2. den ekonomiska uppgörelsen,

3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i
så fall för vilket ändamål samt

4. villkoren för överenskommelsens upphörande,

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige.
Intemöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av

l. ansvaret för periodiskt underhåll eller
2. sådant fastighetsägaransvarsom inte kan överföras till hyresgäst vid ett
externt hyresavtal.

Intemöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig.
Samhällsbyggnadsnämndens respektive sewicenämndens förvaltningsansvar
för egendom som genom intemöverenskommelse avseende hyra disponeras av
annan kvarstår, även i de delar ansvar har överförts till den nämnd som

disponerar egendomen. Samhällsbyggnadsnämnden respektive
servicenämndens ansvar består i dessa delar endast i en skyldighet att ge stöd

och vid behov ingripa om disponerande nämnd inte fullgör sina skyldigheter i
enlighet med intemöverenskommelsen. Om rättelse inte sker efter påpekande,
ska samhällsbyggnadsnämnden respektive servicenämndentillskriva
kommunfullmäktige om förhållandet och lägga fram förslag till beslut.

17 §
Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (7 d §) framgår att
samhällsbyggnadsnämnden handlägger ärenden om förvar/ och överlåtelse av
fast egendom.
Nämnd ska anmäla förändrade behov av mark till samhällsbyggnadsnämnden.
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Allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun
Antagen av kommunfullmäktige den 4 mars 2019, § 49
Diarienummer

KS. 2019. 46

Stadgan träder i kraft den 5 mars 2019

Ändrad av kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 16
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KS. 2019. 320
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KS. 2020. 137
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Allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun
Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller för kommunens samtliga
styrelser och nämnder bestämmelserna i denna stadga. 50-54 d §§ gäller även
kommunalråd och politiskt sakkunniga.

2§
Om det i lag eller annan statlig eller kommunal författning finns bestämmelser
som avviker från denna stadga, ska de bestämmelserna gälla.

3§
Med begreppet dataskyddsförordningen (EU) avses i denna stadga
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska

författningarsom kompletterar förordningen.
Med begf-eppetförvaltningsansvaravses i denna stadga kommunens
ägaransvar.

Med begreppet lag avses i denna stadga inte endast lagen utan även de
förordningaroch andra författningarsom kompletterar lagen.
Med begreppet nämnd avses i denna stadga kommunstyrelsen och kommunens
övriga nämnder och styrelser.

Nämnds verksamhet
Allmänna bestämmelser

4§
Nämnds verksamhetsområde framgår av reglemente för nämnden, av denna
stadga eller av annat beslut av kommunfulknäktige. I vissa fall framgår
nämndens uppgifter av lag eller annan författning.

5§
Nämnd ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som

ingåri nämndens verksamhetsområde, ta de initiativoch framlägga de förslag
som nämnden finner påkallade.

Ankommer det på kommunfulhnäktige att fatta beslut i ärende inom nämnds
verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendetoch verkställa
fullmäktiges beslut.
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6§
Nämnd ska verka for att behovet av mark, anläggningar och lokaler inom
nämndens verksamhetsområde tillgodoses.
Samverkan

7§
Nämnd ska samverka med kommunens övriga nämnder for att uppnå den för

invånaren/brukarenhögsta servicen och kvaliteten i verksamheten.

8§
Nämnd ska vid behov samråda med av kommunen imrättade råd.

Nämnd bör samråda med föreningar och andra organisationer när dessa är
särskilt berörda.

9§
Nämnd ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och upplysningar

som efterfrågas av kommunfullmäktige eller av kommunens övriga
myndigheter.

Nämnd far infordra yttranden och upplysningar från övriga kommimala
myndigheter och från av kommunen inrättade råd.

10 §
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till en nämnd, har nämnden

rätt att avge ett yttrande.
Inkommer från staten eller annan en till kommunen ställd remiss som avser

verksamheter inom endast en nämnds verksamhetsområde, får nämnden avge
kommunens yttrande.
Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande.

Är ett yttrande av principiellbetydelse för den kommunala självstyrelsen är
nämnden i stället beredningsorgan till kommunfulhnäktige.

Ankommer det på kommunfulhnäktige att avge yttrande, framgår det av
reglemente för kommunstyrelsen (47 §) i vilka fall fullmäktige har delegerat till
kommunstyrelsen att avge yttrande.
Förvaltning av egendom
Lös egendom

11 §
Nämnd har ansvaret for kommunal lös egendom som endast används i
nämndens verksamhet, om inte kommunfullmäktige har beslutat annat eller
nämnden med en annan nämnd skriftligen har överenskommit annat

(mtemöverenskommelse avseende lös egendom).
Allmän stad
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Den nämnd som har betalat for förvärvet av kommunal lös egendom som
används i flera nämnders verksamhet har ansvaret for egendomen, om inte

kommunfullmäktige har beslutat annat eller nämnder skriftligenhar
överenskommit annat (intemöverenskommelse avseende lös egendom).

Av reglemente för servicenämnden(4 §) framgår att servicenämndenhar
förvaltningsansvaretfor byggnader på ofri grund.
Nämnd ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som nämnden har
ansvaret för.

12 §
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för kommunstyrelsen (19 §) för
upphandling.

I nämnds uppgift ingår att inom gällande budgetramar förvärva den lösa
egendom som behövs for nämndens verksamhet och överlåtaden lösa egendom
som inte längre behövs.

Omfattas förvärv eller annan åtgärd av regler avseende upphandling, framgår
det av 19 § att nämnd ska anmäla behov av upphandling till kommunstyrelsen.
Fast egendom

13 §
Av reglemente f3r wmhallsb ngdsnamnden 6 ' frambar att^amhäll s- _...... _,. -- tog bort: kommunstyrelsen (13 §)
bvesnadsnämnden har förvaltningsansvaret for kommunens fasta egendom om
- tog bort: kommunstyrelsen

inte någon annan nämnd har ansvaret, ^y rejelementet (7c och 7 d §ti') framgår . _.. - (gg ^g^.v,^e framgir

vidareatt^amhallsbvs^nadsnamnden i..y.issafrågorföreträderkommunen som ____. _. _ ^g ^^.styrelsen
fastighetsägare.

Av reglemente for kultur- och fritidsnämnden ^.§Loch reg/emente^or . --- tog bort: 6
servicenämnden(4 §) framgår att dessa nämnder har förvaltningsansvaretför
tog bort:, reglementeför samhällsbyggnadsnämnden(17 §)
viss kommunal fast egendom.
Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar

14 §
Nämnder som enligt små reglementen har förvaltningsansvar för fast egendom
får överenskomma om att förvaltningsansvaret for viss egendom ska överföras

mellan dem (intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar).1

Nämnder som har förvaltningsansvarfor fast egendom får även ingå
intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar for att klargöra vem som
har ansvar for vad.

Intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och

innehållauppgift om dag när ansvaret övergår.

' Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas för kommunal verksamhet
men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett maikområde ur markresCTven på vilket en ny
veiksamhetslokal ska byggas.
Allmän stad a för st relser och nämnder i Ale kommun
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Internöverenskommelse avseende hyra

15 §
amhällsb

nadsnämnden och servicenämnden får överenskomma ..---- tog bort: Kommunstyrelsen

(intemöverenskommelse avseende hyra) med en annan nämnd att nämnden
disponerar viss egendom och villkoren häriSr. Av en sådan överenskommelse
ska framgå bland annat

l. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan
nämnderna,
2. den ekonomiska uppgörelsen,

3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i
så fall för vilket ändamål samt

4. villkoren for överenskommelsens upphörande,

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige.
Intemöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av

l. ansvaret för periodiskt underhåll eller
2. sådant fastighetsägaransvarsom inte kan överföras till hyresgäst vid ett
externt hyresavtal.

bitemöverenskommelse avseende j]i^Ta_skavara skriftlig;
amhallsb nadsnamndens respektive servicenamndensforYa^^
for egendom som genom intemöverenskommelse avseende hyra disponeras av

.--- tog bort: dispositioiisrätt
tog bort: Kommunstyrelsens

annan kvarstår, även i de delar ansvar har överförts till den nämnd som

disponerar egendomen, amhallsb

nadsnamnden respektive ....-----' tog bort: Kommunstyrelsens

servicenämndens ansvar består i dessa delar endast i en skyldighet att ge stöd

och vid behov ingripaom disponerande nämnd inte fullgör sina skyldigheter i
enlighet med intemöverenskommelsen. Om rättelse inte sker efter påpekande,
ska^anihallsbyegnadsnamndenrespektive servicenät tillsknYa ............ _.. --- tog bort: kommunstyrelsen
kommunfullmäktige om förhållandetoch lägga fram förslag till beslut.

16 §
Nämnd ska väl vårda den fasta egendom som nämnden disponerar for sin
verksamhet. Nämnden ska åtgärda fel och brister i egendomen eller anmäla
dessa till den nämnd som har förvaltningsansvaret for egendomen.
Behov av mark och byggnader

17 §
Av reelemente

för famhallsbyK Knadsnämnden^ å^)ft^^

^amliallsbyggnadsnamnden handlägger ärenden om forYarv och överlåtelse ay

tog bort: kommunstyrelsen (17 §)
tog bort: styrelsen

fast egendom.
Nämnd ska amnäla förändrade behov av mark till^amhällsbygenadsnämnden

18 §
Av reglemente för servicenämnden (11 och 12 §§) firamgår att servicenämnden
ansvarar for försörjningenav lokaler och bostäder for kommunala
myndigheters behov.
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Nämnd ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder samt tillhörande

anläggningartill servicenämnden.
Upphandling

19 §
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementefor kommunstyrelsen (19 §) for
upphandling.

Omfattas förvärv eller annan åtgärd av regler avseende upphandling i lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller annan författning, ska
nämnd till kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling och därefter biträda
kommunstyrelsens upphandling med kunskap och utredningar inom sitt
fackområde.

Nämnd har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller Ale kommun är
berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i strid mot
ramavtal ingångnaav kommunstyrelsen eller på uppdrag av kommunstyrelsen.
Ekonomisk förvaltning

20 §
I nämnds uppgifter ingår att inom nämndens verksamhetsområde bevaka att
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt att vidta
de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Nämnd ansvarar for den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

21 §
Nämnd får inom sitt verksamhetsområde träffa överenskommelse om betalning

av fordran, anta ackord, ingå förlikningoch sluta därmed sammanhängande
avtal för att tillvarata kommunens inb-essen.

22 §
Nämnd får inom sitt verksamhetsområde använda arbetsmarkaadspolitiska
stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av staten eller annan, om

mottagande av stödet inte stridermot författningellerpå annat sätt kan rubba
tilltron till nämndens oberoende.

Processbehörighet

23 §
Nämnd ska själv eller genom ombud fora talan i alla mål och ärenden som hör
till nämndens verksamhetsområde.
Informaäon

24 §
Nämnd ansvarar för nämndens informationsverksamhet.
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25 §
Nämnd ansvarar for information till kommunens invånare om nämndens

verksamhet och om sådana förändringar av nämndens verksamhet som är av

betydelse for brukare respektive invånare.
Nämnd ansvarar for att utveckla sådana verksamhetsformer att öppenhet mot
och tillgänglighet for invånarna präglar nämndens verksamhet.
Kris, beredskap och säkerhet

26 §
Nämnd ansvarar for planering och förberedelseav nämndens säkerhets- och
krisberedskapsarbete.

27 §
Nämnd ansvarar for att inom sitt verksamhetsområde fallgöra de uppgifter som
enligt

l. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder infor och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och

2. lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
ankommer på kommun avseende analys, planering och förberedelser.
Nämnd ska hålla kommunstyrelsen informerad om beredskapslägetoch de
övriga förhållanden som är av betydelse för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt
samordningsansvar och rapporteringsansvar.

28 §
Av reglemente för kommunstyrelsen (36 §) framgår att kommunstyrelsen
ansvarar för säkerhetsprövningoch placering i säkerhetsklass enligt
säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Nämnd ska göra framställning till kommunstyrelsen om det finns behov av
säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass.
Nämnd ansvarar for att nämndens verksamhet i övrigt uppfyller kraven i
säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Service nämnder emellan

29 §
Servicenämnden och annan nämnd far överenskomma att servicenämnden ska

bedriva verksamhet bestående av service till den andra nämnden, om detta
bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten.

30 §
Om nämnd har behov av att bedriva viss verksamhet, får nämnden
överenskomma med annan kommunal myndighet att nämnden ska bedriva
sådan verksamhet även till den andra myndigheten.
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31 §
Den nämnd som har ansvaret for verksamheten enligt reglemente eller annan

författning, har kvar ansvaret även om intemöverenskommelse har träffats om
att annan ska bedriva verksamhet. Nämndens ansvar består i denna del i en

skyldighet att ge stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs i enlighet med
intemöverenskommelsen.

Verksamhet som bedrivs åt en annan nämnd ska regleras av en skriftlig
överenskommelse mellan nämnderna med villkoren härför

(intemöverenskommelse avseende verksamhet), om inte den bedrivna
verksamheten utgörs av ett tillfälligt uppdrag eller består i intemförsäljning
enligt fastställd prislista.

Övriga uppgifter

32 §
Nämnd ansvarar för nämndens diarium.

33 §
Nämnd ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens arkivmyndighet

har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifterom arkivvården finns i arkivlagen
och arkivreglemente för Ale kommun.

34 §
Nämnd ansvarar for behandlingen av personuppgifteri nämndens verksamhet
och är personuppgiftsansvarig for dessa.

35 §
Personuppgiftsansvarignämnd fullgör personuppgiftsansvarigsuppgifter enligt
dataskyddsforordningen (EU) och ansvarar för att nämndens (myndighetens)
verksamhet uppfyller kraven i dataskyddsforordningen (EU) och andra
författningarsom reglerar behandling av personuppgifteri nämndens
verksamhet. Av reglemente för kommunstyrelsen (41 a §) framgår dock att
kommunstyrelsen ansvarar for att tillsätta ett dataskyddsombud gemensamt for
kommunens samtliga myndigheter.

Dataskyddsombudet ska fördela sitt arbete mellan kommunens nämnder. Vid
utförandet av sitt uppdrag i en nämnds verksamhet utgör ombudet en del av
den nämnden (myndigheten) och omfattas av den myndighetens
sekretessbestämmelser.

36 §
Nämnd ansvarar for att beslut och föresta'ifterinom det egna

verksamhetsområdet tillkännages eller kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnd ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den

kommunala författningssamlingenerfordras.
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Ledamöter, ersättare, presidium, utskott och råd
Mandattider

37 §
Mandattiden för kommunstyrelsen framgår av 6 kap 18 § kommunallagen.

38 §
Ledamöter och ersättare i annan nämnd än kommunstyrelsen väljs, om inte

annat särskilt beslutas av kommunfullmäktige före valet, for fyra år räknat från
och med den l december det år då val av fullmäktige har ägt mm i hela landet.
Avsägelse av uppdrag

39 §
En nämndledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in

en skriftlig framställnmg om att få bli befriad från uppdraget. Framställningen
ska ställas till fullmäktige.

40 §
En utskottsledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in

en skriftlig framställnmg om att få bli befriad från uppdraget. Framstälhiingen
ska ställas till den nämnd som har valt utskottet.

Ersättares tjänstgöring

41 §
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgörai ledamotens ställe. Den
bland de närvarande, icke tjänstgörandeersättarna, som står i tur att tjänstgöra
ska kallas in att tjänstgörai den frånvarande ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under pågåendesammanträde har rätt att
tjänstgöraäven om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.

42 §
Om ersättarna inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den
av fullmäktige bestämda ordningen för ersättarnas tjänstgöring.
Om fullmäktige har bestämt att ersättare ska inkallas i ordning efter deras
partitillhörighet, ska en ersättare

l. som har förklarat sig inte längre företrädadet parti vilket han eller hon
har invalts for, eller
2. som har uteslutits ur detta parti,

inte inkallas som ersättare för partiet. Ersättaren ska inte heller inkallas för ett
annat parti som han eller hon önskar företräda.
Ett meddelande om att en ersättare inte längre företa-äder ett parti, ska vara
undertecknat av ersättaren eller partiet och lämnas till nämnden. Ersättaren

eller partiet får alternativt meddela detta muntligt vid protokollfört
sammanträde med nämnden.
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43 §
Om ersättarna inte har valts proportionellt och någon ordning for ersättarnas
tjänstgöring inte är bestämd eller den av fullmäktige bestämda ordningen inte
avgör vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska
l. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i den ordning de

har tagits upp i fulhnäktigesprotokoll från valet, samt
2. ersättare som har valts vid fylkiadsval tjänstgöraefter ersättare valda
vid ordinarieval (fullmäktiges val av hela nämnden) och efter ersättare
valda vid tidigare genomförda fyllnadsval.

44 §
En ersättare som har börjat tjänstgörahar alltid företräde,oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandeti nämnden har
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig
under pågåendesammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer
längre ner i turordningen.
Ersättares särskilda rättigheter vid sammanträde

45 §
En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening i sakfrågan antecknad i protokollet. Vill ersättaren göra en allmän
protokollsanteckning gäller samma villkor som for ledamot.
Växeltjänstgöring

46 §
En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på

gmnd av jäv i ett ärende får återtjänstgörasedan behandlingenav ärendethar
avslutats.

En ledamot eller tjänstgörandeersättare som har avbrutit tjänstgöringenen

gång under ett sammanträde på grund av annat hinder änjäv, får återtjänstgöra
endast om den inkallade ersättarens inträde har påverkat det etablerade

majoritetsförhållandet i nämnden.
Presidium

47 §
Av föräldrabalken (19 kap l l §) framgår att kommunfulhnäktige bland
ledamöterna i överformyndamämnd för nämndens mandattid utser en
ordförande och en vice ordförande.

Kommunfullmäktige väljer for övriga nämnder for en nämnds mandattid bland
nämndens ledamöter en ordförande, en l:e vice ordförande och en 2:e vice
ordförande.

En nämnds ordförande och vice ordförande utgör nämndens presidiiun.
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Ordförande

48 §
Nämndens ordförande ska leda. samordna och övervaka nämndens verksamhet.

De vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörande av denna uppgift.

Ordföranden ska representeranämnden vid uppvaktningar hos myndigheter
samt vid överläggningar(konferenseroch sammanträden) till vilka nämnden
kallas eller kallar, om inte nämnden bestämmer annat.
Ersättare för ordföranden

49 §
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste

ledamoten ordförandens uppgifter vid sammanträdet till dess att någon ur
presidiet anländer eller nämnden utser en ersättare.
Om ordföranden på gmnd av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget for en längre tid än 2 månader får nämnden utse en annan
ledamot att vara ersättare for ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.
Utskott

50 §
Alla nämnder utom jävsnämnden och överförmyndamämnden ska ha ett
arbetsutskott med samma mandattid som nämnden och bestående av 3-5
ledamöter och 3 ersättare.

Nämnd får inrätta andra utskott med den mandattid nämnden bestämmer och
bestående av 3 ledamöter och 2 ersättare.

En nämnd ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande
och en eller två vice ordförande.

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid än 2 månader, får nämnden
utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare for ordföranden fullgöra
ordförandens uppgifter.

51 §
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är

förhindrad att tjänstgöra.

52 §
Om ersättarna inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöraenligt den
av nämnden bestämda ordningen för ersättarnas tjänstgöring.Om någon
ordning inte är bestämd eller den av nämnden bestämda ordningen inte avgör
vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska
l. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i den ordning de

har tagits upp i nämndens protokoll från valet, samt
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2. ersättare som har valts vid fyllnadsval tjänstgöra efter ersättare valda
vid ordinarie val (nämndens val av hela utskottet) och efter ersättare

valda vid tidigare genomförda fyllnadsval.

53 §
Har uppdraget som ledamot eller ersättare i en nämnd upphört, upphör utan
särskilt beslut ledamotens eller ersättarens eventuella uppdrag i nämndens
utskott samtidigt med uppdraget i nämnden.
Nämnden ska befria den som önskar lämna sitt uppdrag som ledamot eller
ersättare i nämndens utskott, om det inte fmns särskilda skäl emot det.

Nämnden får under ett utskotts mandattid återkalla uppdragen for samtliga
ledamöter och ersättare i utskottet, men får inte återkalla uppdragen for endast
vissa förtroendevalda i utskottet.

54 §
Har ett uppdrag upphört för en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte
utsetts vid proportionellt val, ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval. Har
nämnden återkallat uppdragen for samtliga förtroendevalda i ett utskott, ska
dock nämnden vid samma sammanträde förrätta val av ledamöter och ersättare
i utskottet, om nämnden inte har beslutat att omorganisera
utskottsorganisationen på ett sådant sätt att utskottet läggs ned.

55 §
Ett utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när

minst två ledamöter begär det.

56 §
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av ett
utskott om beredning behövs.
Ordföranden eller sektorchefen överlämnar sådana ärenden till det utskott som
har att bereda ärendet.

Kommunalråd

57 §
Kommunstyrelsens ordförande och l:e vice ordförande är kommunalråd.
Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag for kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande och l: e vice ordförande får närvara vid
sammanträde med kommunens övriga nämnder utom i ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskild. Styrelsens ordförande och l: e vice
ordförande får när de är närvarande med stöd av denna bestämmelse delta i

överläggningarna, men inte i besluten.
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58 §
Utbildningsnämndens ordförande och l:e vice ordförande är skolkommunalråd.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande och l :e vice ordförande är
socialkommunalråd.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och l: e vice ordförande är
samhällsbyggnadskommunalråd.
Rådens förväntade sysselsättningsgradframgår av arvodesbestämmelser for
förtroendevalda i Ale kommun.

59 §
En förtroendevald är kultur- och fritidskommunalråd om följande
fomtsättningar är uppfyllda.
l. Den förtroendevalda iimehar flera årsarvoderade uppdrag samtidigt.

2. Den sammanlagda beräknade sysselsättningsgradenfor dessa
uppdrag utgör eller överstiger40 procent enligt
arvodesbestämmelser

for förtroendevalda m fl i Ale kommun.

3. Inte något av den förtroendevaldas uppdrag innebäratt den
förtroendevalda är kommunalråd enligt 50 eller 51 §.
4. Ett av den förtroendevaldas uppdrag är kultur- och fritidsnämndens
ordförande eller l :e vice ordförande.

60 §
En förtroendevald är kommunråd om den sammanlagda beräknade

sysselsättningsgradenför den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag utgör
eller överstiger 40 procent enligt aryodesbestämmelser för förtroendevalda m fl
;'Ale kommun eller enligt ett kommunstyrelsebeslut fattat med stöd av
bestämmelserna (avsnitt 3. 1. 3 nionde stycket) och inte något av den
förtroendevaldas uppdrag innebäratt den förtroendevalda är kommunalråd
enligt 50, 51 eller 52 §.

61 §
Innehar flera förtroendevalda olika delar av ett årsarvoderat uppdrag,

bestämmer kommunstyrelsen enligt arvodesbestämmelser för förtroendevalda
m fl i Ale kommun (avsnitt 3. 1. 3 sjunde stycket) hur uppdragets beräknade
sysselsättningsgrad ska fördelas mellan dem. Utgör eller överstiger den av
kommunstyrelsen bestämda beräknade sysselsättningsgraden for något av
uppdragen 40 procent, är förtroendevald som innehar detta uppdrag
kommunalråd med den benämning som sammanhänger med det ursprungliga
uppdraget.
Politiskt sakkunniga

62 §
För varje parti eller grupp av samverkanspartier som har stöd av minst fem
mandat i fulhnäktige får partiet eller gruppen till kommunfulhnäktige anmäla
en politisk sakkunnig vid tidigast fullmäktiges första sammanträde för
mandatperioden.
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Politiskt sakkunniga har till uppdrag att göra bland annat politiska utredningar
och bedömningar för att underlätta arbetet i kommunen.

63 §
Politisk sakkunnigs uppdrag gäller från och med det fullmäktigesammanträde
anmälan om sakkunnig görs intill dess att partiet eller något parti i en grupp av
samverkanspartier anmäler en ny sakkunnig eller anmäler att partiet inte önskar
någon sakkunnig, dock längst till fullmäktiges mandattids slut. Har ett parti i en
grupp gjort en sådan anmälan, kvarstår dock uppdraget för den sakkunnige, om
antalet mandat for kvarvarande partier berättigartill en sakkunnig, men med
eventuella justeringar i sysselsättningsgraden.

För de politiskt sakkunniga upphör uppdragen före mandatperiodens utgång på
motsvarande sätt som gäller för förtroendevalda enligt 4 kap 6-10 §§
kommunallagen.

64 §
Om kommunfullmäktige inte bestämmer annat for resterande del av

mandatperioden, är sysselsättnmgsgraden för varje politisk sakkunnig fem
procent av heltid, med tillägg med lika många procentenheter for varje
ytterligare fem mandat i kommunfullmäktige som stöder partiet eller
valsamverkansgruppen utöver de första fem mandaten.

65 §
Av arvodesbestämmelser for förtroendevalda m fl i Ale kommun framgår att

politiskt sakkunniga har rätt till arvode som förtroendevalda.

Nämnds arbetsformer
Tid för sammanträden

66 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska även hållas om ordföranden anser att det behövs.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter

begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligenhos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna

önskar få behandlade på sammantoädet.

67 §
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

68 §
Ordföranden ska om möjligt samråda med vice ordförandena innan
ordföranden bestämmer om tiden for extra sammanträde, mställande av ett

sammanträde eller flytt av ett sammanträde.
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69 §
Om ordföranden bestämmer att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden for ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att de som har
kallats tillställs en underrättelse om förändringen.
Kallelse

70 §
Ordföranden ansvarar for att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska

vara skriftlig och innehållauppgifter om tid och plats for sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast 5 dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt
ordförandens bedönining.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska

den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Inkallande av ersättare

71 §
Innan ett sammanträde har inletts, ska en ledamot som är förhindrad att delta i
sammanträdet eller i en del av sammanträdet snarast anmäla detta till
nämndens sekreterare. Sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att

tjänstgöra och som inte redan har underrättats for att tjänstgöra for annan
ledamot.

Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer for en

ledamot att vidare delta i ett pågåendesammanträde, kallar ordföranden eller
sekreteraren in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Deltagande i sammanträde

72 §
En ledamot får delta i en nämnds sammanträde på distans om nämndens
ordförande medger det.
Upprop

73 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde uppropas samtliga ledamöter och ersättare.
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Beslutsordning

74 §
När nämnd har förklarat överläggnmgeni ett ärende avslutad går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar
att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgångenmed ett
Klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte nänmd
enhälligtbeslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot eller tjänstgörande

ersättare som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
En ledamot eller tjänstgörande ersättare som avser att avstå från att delta i ett
beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot eller

tjänstgörande ersättare som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om beslutet har fattats med acklamation.

Omröstning

75 §
Omröstningar genomfors så att ledamöterna och de tjänstgörande ersättarna
avger sina röster efter upprop.

Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befästerordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot eller tjänstgörandeersättare avge sin
röst. Inte heller får någon ledamot eller tjänstgörandeersättare ändra eller återta
en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny
omröstning genomföras omedelbart.
Justering av protokoll

76 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden får besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan nämnden justerar den.

Tidpunkt for justeringen ska fastställas av nämnden innan sammanträdet
avslutas.
Reservation

77 §
Om en ledamot eller tjänstgörandeersättare har reserverat sig mot ett beslut
och vill motivera reservationen ska detta göras skriftligen.
En motivering ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska motiveringen i
stället lämnas till sekreteraren innan nämnden justerar den aktuella paragrafen.
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AST 2020-12-23
Offentliga nämadsammanträden

78 §
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden med de begränsningar som

framgår av kommunallagen. Nämnden avgör om nämndens sammanträden ska
vara öppna helt eller delvis.

79 §
Upphävd 2020-01-27 § 16.
Undertecknande av handlingar

80 §
Avtal och andra handlingar som beslutas av kommunfullmäktige, ska
undertecknas enligt de regler som gäller for motsvarande handlingar beslutade
av kommunstyrelsen. Handlingar utfärdade i fullmäktiges namn undertecknas
dock på det sätt arbetsordning för Ale kommunfullmäktige (39 §) anger.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar inom
nämndens verksamhetsområde.

Delgivning

81 §
Delgivning med nämnd sker med ordföranden, sektorchefen eller annan
anställd som nämnden utser.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.290
Datum: 2021-01-21
Kommunchef Maria Reinholdsson
Kommunstyrelsen

Trafikplan för Ale kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta trafikplanen för Ale
kommun i avvaktan på pågående revidering.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att till kommande trafikplan dela upp den i en strategi, som
kommunfullmäktige beslutar, av övergripande och långsiktig karaktär och dels en plan för de
delar som är mer kortsiktiga och avser tillämpning.
Sammanfattning
Under 2015 togs förslag till ny trafikplan fram för att ersättare tidigare plan från 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-08-25 kommunfullmäktige att anta trafikplan för
Ale kommun. Vid beredning inom kommunstyrelsen har planen varit ett material på
ortsutvecklingsmöten för invånardialog.
Trafikplanen för Ale kommun har sedan inte hanterats i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige enligt plan. En ny eller reviderad trafikplan kommer arbetas fram efter
att ny översiktsplan antagits.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande sektor kommunstyrelen, 2021-01-21
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2016-10-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 87 2016-08-25
Tjänsteutlåtande sektor kommunstyrelsen, 2016-10-12
Beslutshandling Trafikplan för Ale kommun 2016-06-13
Remissammanställning
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet
Under 2015 togs förslag till ny trafikplan fram för att ersättare tidigare plan från 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-08-25 kommunfullmäktige att anta trafikplan för
Ale kommun. Vid beredning inom kommunstyrelsen har planen varit ett material på
ortsutvecklingsmöten för invånardialog.
Trafikplanen för Ale kommun har sedan inte hanterats i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige enligt plan. En ny eller reviderad trafikplan kommer arbetas fram efter
att ny översiktsplan antagits.
Ekonomisk bedömning
Den av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna trafikplanen har inneburit omkostnader under
år 2015-2016.
I aktuell plan finns kostnadsberäkningar utifrån 2015 års kostnadsläge för de uppdrag som då
planerades. I samband med ett senare antagande är det inte möjligt att göra större
omräkningar då det kräver analys av vidtagna åtgärder, kvarstående åtgärder samt under åren
tillkommande beslut i nämnd och kommunfullmäktige.
Invånarperspektiv
Berörda företrädare för vägföreningar inom kommunen har yttrat sig i samband med
samhällsbyggnadsnämndens beredning.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Ärendet har vid handläggning inom samhällsbyggnadsnämnden remitterats till berörda
instanser.
Beslutets genomförande
Samhällsbyggnadsnämnden har att tillämpa styrdokumentet samt revidera planen i samband
med antagen översiktsplan.
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Förvaltningens bedömning
Trafikplan för Ale kommun har inte hanterats enligt ordinarie beslutsprocess.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat inleda arbetet med en ny/revidering av trafikplan för
Ale kommun. I avvaktan på ny trafikplan bör den tidigare framtagna planen antas.
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN.2015.342
Datum: 2016-06-14
Trafikingenjör Björn Berle
E-post: bjorn.berle@ale.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Antagande av reviderad trafikplan efter samråd
Trafikplanen innehåller en hastighetsplan enligt handboken "Rätt fart i staden", en
trafiksäkerhetsanalys baserad på den upprättade hastighetsplanen samt en analys av gång-, cykeloch skolvägar.
Trafikplanen är ett dokument som redovisar en analys av nuvarande förhållanden i trafiksystemet
och innehåller förslag till åtgärder för förbättringar. Fokus ligger på att det ska vara hög
trafiksäkerhet samtidigt som ett gatunät med god tillgänglighet och framkomlighet eftersträvas.
Syftet med planen är bland annat att öka trafiksäkerheten, funktionsindela trafiknätet och föreslå
förbättringsåtgärder.
Jämfört med 2011 års version av trafikplanen innehåller den reviderade planen även en
trafiksäkerhetsuppföljning baserad på "STRADA"- sjukhus (trafikolycksdatabas) och så har en
övergripande kostnadsberäkning tagits fram för åtgärdsförslagen.
Trafikplanen används som ett planeringsstöd för kommunens handläggare.
Efter samrådet har några förändringar arbetats in trafikplanen och kartor med cykelvägar har
rättats där fel upptäckts. De ändringar som gjorts framgår av samrådsredogörelsen.
Förvaltningen är medveten om att trafikplanen har en detaljeringsgrad som till stora delar mer
passar på nämndnivå, men då arbetet framskridit så långt och förvaltningen ser att det inte är helt
enkelt att i detta läge dela upp dokumentet överlämnas det till kommunfullmäktige för beslut.
Förvaltningen avser istället att framöver ta fram en trafikstrategi som beslutas i
kommunfullmäktige, varefter samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett trafikprogram som följer
av strategin. Tanken är att trafikstrategin ska tydliggöra kommunens vision och mål för hur vi ska
arbeta för att skapa ett hållbart och attraktivt transportsystem i framtiden. Trafikprogrammet ska
beskriva arbetet med att uppnå strategin.

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till trafikplan och överlämnar
förslaget till kommunfullmäktige för antagande.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt sektor samhällsbyggnad att till nästa
uppdatering av trafikplanen dela upp den på en trafikstrategi, som beslutas i kommunfullmäktige,
och ett trafikprogram, som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden i sin roll som trafiknämnd.
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Björn Berle
Trafikingenjör

Pernilla Rokosa
Infrastrukturchef

Carita Sandros
Sektorchef samhällsbyggnad

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-06-13
Samrådsredogörelse
Trafikplan, beslutshandling

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Handläggaren
Infrastrukturchef
Kommunstyrelsen
Delges
Teknikchef
Samhällsbyggnadschef
Remissinstanser

Bakgrund
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt (nollvisionen) i trafiken. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen och en
bättre hälsa uppnås.
I Ale kommun pågår det kontinuerligt ett arbete med små och stora projekt som syftar till att ge
förbättrad trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och
framkomlighet.
För att på ett strukturerat sätt planera och välja inriktning för kommunens transportsystem skall en
trafikplan upprättas vart fjärde år.
I trafikplanen har vägnätet analyserats och det har gjorts en hastighetsplan som med få undantag
ger samma föreslagna hastigheter som föreslogs och skyltades om efter förra trafikplanen.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(5)

Hastighetsbegränsningarna är avsedda att ge ökad trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen.
De ska även bidra till minskad miljöpåverkan.
En analys av gång-, cykel samt skolvägar har genomförts. Syftet är att öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter och visa var det finns konflikter mellan olika trafikslag.
Trafikplanen är begränsad till kommunens tätorter och ett fåtal utpekade vägar och platser utanför
tätorterna.
Samråd har nu genomförts och trafikplanen har uppdaterats med relevanta förändringar och tillägg.
I trafikplanen som antogs i november 2011 angavs flera prioriterade åtgärder. De flesta av dessa är
nu genomförda. I reviderad upplaga görs prioritering av ej genomförda åtgärder samt
tillkommande brister för att öka trafiksäkerheten på kommunens gatunät. En kostnadsberäkning
har tagits fram för varje föreslagen åtgärd.
Vägföreningar driftar- och underhåller sina anläggningar samt genomför trafiksäkerhetsåtgärder på
befintlig väg. Avser åtgärden en nybyggnad så som gång- och cykelväg eller byggande av en
cirkulation etc är det en kommunal angelägenhet att genomföra åtgärden. Vägföreningar har inte i
sitt anläggningsbeslut som uppdrag att genomföra nya utbyggnader, utan vägföreningarna är
ansvariga för att drifta- och sköta de vägar som är införrättade i föreningen samt enklare
trafikåtgärd.
Efter att Ale kommun etc har byggt en ny väg eller gång- och cykelbana kan denna förrättas in i en
vägföreningens åtagande genom att en ny anläggningsförrättning genomförs av Lantmäteriet.
Vidare kan kommun söka stadsbidrag hos Trafikverket för genomförandet av
trafiksäkerhetsåtgärder utefter kommunala vägar samt vägföreningsvägar där kommunen har
andelstal i vägföreningen. Detta innebär att kommunen kan få ett 50 % stadsbidrag av Trafikverket
för att genomföra åtgärder utefter både kommunala- och vägförenings vägar.
I det fall brister i transportsystemet finns utefter en väg där Trafikverket är väghållare kommer
enheten för Infrastruktur att beställa åtgärdsvalsstudier. Trafikverket har som krav att alla åtgärder
eller byggnationer utefter en trafikverks väg skall förekommas av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS).
Åtgärdsvalsstudie är ett förberedande studie som innebär en förutsättningslös
transportövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. (1-Tänk om, 2-Optimera, 3Bygga om, eller 4-Bygga nytt). Detta förberedande arbete görs inför val av åtgärder, i enlighet med
regeringens proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur.
Metodiken för åtgärdsvalsstudier knyter an till fler aktörers planering, inklusive kommunens
markanvändningsplanering, och skapar förutsättningar för samordning av fortsatt utredning och
genomförande liksom för eventuell medfinansiering. Åtgärdsvalsstudier kan också fungera som en
brygga mellan olika former av planer och planering enligt olika lagstiftningar.
Samråd/samverkan
Trafikplanen var ute på samråd mellan 7 mars och 28 mars. Den fanns tillgänglig på
kommunhusen i Alafors och Nödinge samt på kommunens hemsida. Annons om detta fanns i
Alekuriren vecka 10. Begärna om synpunkter har skickats till kommunens nämnder, Trafikverket
och de större vägföreningarna.
Remissyttrande
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Efter samrådstidens slut har samrådsredogörelse tagits fram (bilaga till beslut). Där har inkomna
synpunkter bemötts och inarbetats i trafikplanen i de fall det har ansetts relevant.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Vid KF:s beslut av trafikplan och hastighetsplan, KF§156; 2011, önskades ett mer detaljerat förslag
beträffande medfinansiering av åtgärder på vägföreningsvägar och att den ekonomiska
omfattningen av åtgärderna skall beskrivas. I den nu föreliggande trafikplanen har en övergripande
kostnadsberäkning gjorts, vilket kan ligga till grund för principer vid prioritering av genomförandet
av åtgärder. Under 2016 avser Infrastrukturenheten att ta fram en 4-årig genomförandeplan för
prioriterade åtgärdsförslag. Dessa avses inrymmas inom befintliga investeringar såsom utbyggnad
av K2020, utbyggnad av GC-vägnätet samt utbyggnad av säkra skolvägar, varav några ytterligare
medel inte kommer att äskas. Kommunen kan också årligen ansöka om ett 50 % stadsbidrag för
genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder hos Trafikverket.
Barnperspektivet
Utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt övriga åtgärder för säkare trafikmiljö för oskyddadede
trafikanter gynnar alla i samhället, men kanske framför allt barnen. Genom att bygga fler gång- och
cykelvägar kan barnen bli mindre beroende av andra för att kunna ta sig tryggt på ett säkert sätt
mellan hem, skola och fritidsaktiviteter.
Miljöperspektivet
I Ale kommuns energi- och klimatplan pekas ökad cykeltrafik och ökad kollektivtrafik ut som
viktiga åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. För att fler ska kunna känna sig trygga i att
gå till buss och tåg samt cykla så behöver det kännas tryggt och trafiksäkert.
Genom att peka ut och bygga säkra cykelvägar och säkra cykelpassager ges fler möjlighet att cykla
direkt till målpunkten eller till kollektivtrafik för vidare resa. Detta kan innebära färre bilresor vilket
minskar avgaser och buller som i sin tur bidrar till en bättre miljö och en bättre folkhälsa.
Funktionshinderperspektivet
Vid all nybyggnation och ombyggnation av gång- och cykelnätet anpassas passager och korsningar
för att personer med funktionshinder ska kunna ta sig fram.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Kommunens antagna mål i energi- och klimatplanen anger att det är vikigt att arbetet fortgår med
att bygga gång- och cykelvägar för att få ett sammanhängande GC-nät, men också för att på ett
säkert sätt kunna ta sig till knutpunkter såsom kollektivtrafik, skola och handel.
Förvaltningens bedömning och motivering
För att på ett strukturerat sätt planera och förbättra trafiksäkerheten till våra skolor såväl som till
kollektivtrafiken och underlätta för elever, föräldrar och lärare att gå och cykla, arbetar
infrastrukturenheten målmedvetet med små och stora projekt som syftar till att ge förbättrad
trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och
framkomlighet.
Sedan flera år tillbaka och kommande år, kommer satsningar att göras för att fortsätta utbyggnaden
av gång- och cykelvägar i kommunen, vilket på ett mycket positivt sätt främjar fysisk aktivitet och
förbättrar folkhälsan. Genom de satsningar sektorn föreslår ges goda förutsättningar att medverka
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till att målområdena för bl a ökad folkhälsa uppnås men också målen i kommunens energi- och
klimatplan och målet att öka trafiksäkerheten inom kommunen.
Förvaltningen är medveten om att trafikplanen har en detaljeringsgrad som till stora delar mer
passar på nämndnivå, men då arbetet framskridit så långt och förvaltningen ser att det inte är helt
enkelt att i detta läge dela upp dokumentet överlämnas det till kommunfullmäktige för beslut.
Förvaltningen avser istället att framöver ta fram en trafikstrategi som beslutas i
kommunfullmäktige, varefter samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett trafikprogram som följer
av strategin. Tanken är att trafikstrategin ska tydliggöra kommunens vision och mål för hur vi ska
arbeta för att skapa ett hållbart och attraktivt transportsystem i framtiden. Trafikprogrammet ska
beskriva arbetet med att uppnå strategin. Programmet tar inte ställning till metoder, utförande eller
detaljerade tidplaner. Utifrån strategi och program ska förvaltningen ta fram en handlingsplan där
åtgärderna konkretiseras, tidplaneras och kostnadsberäknas. Handlingsplanen ligger därefter till
grund för investeringsäskanden och genomförande.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2016-08-25

SBN § 87

Dnr SBN.2015.342

Antagande av reviderad trafikplan efter samråd
Bakgrund
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv
i hela landet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt (nollvisionen) i trafiken. Det
ska också bidra till att miljökvalitetsmålen och en bättre hälsa uppnås.
I Ale kommun pågår det kontinuerligt ett arbete med små och stora projekt som
syftar till att ge förbättrad trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt
gatunät med god tillgänglighet och framkomlighet.
För att på ett strukturerat sätt planera och välja inriktning för kommunens
transportsystem skall en trafikplan upprättas vart fjärde år.
I trafikplanen har vägnätet analyserats och det har gjorts en hastighetsplan som
med få undantag ger samma föreslagna hastigheter som föreslogs och skyltades
om efter förra trafikplanen. Hastighetsbegränsningarna är avsedda att ge ökad
trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen. De ska även bidra till minskad
miljöpåverkan.
En analys av gång-, cykel samt skolvägar har genomförts. Syftet är att öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och visa var det finns konflikter mellan
olika trafikslag.
Trafikplanen är begränsad till kommunens tätorter och ett fåtal utpekade vägar
och platser utanför tätorterna.
Samråd har nu genomförts och trafikplanen har uppdaterats med relevanta
förändringar och tillägg.
I trafikplanen som antogs i november 2011 angavs flera prioriterade åtgärder. De
flesta av dessa är nu genomförda. I reviderad upplaga görs prioritering av ej
genomförda åtgärder samt tillkommande brister för att öka trafiksäkerheten på
kommunens gatunät. En kostnadsberäkning har tagits fram för varje föreslagen
åtgärd.
Vägföreningar driftar- och underhåller sina anläggningar samt genomför
trafiksäkerhetsåtgärder på befintlig väg. Avser åtgärden en nybyggnad så som
gång- och cykelväg eller byggande av en cirkulation etc är det en kommunal
angelägenhet att genomföra åtgärden. Vägföreningar har inte i sitt
anläggningsbeslut som uppdrag att genomföra nya utbyggnader, utan
vägföreningarna är ansvariga för att drifta- och sköta de vägar som är införrättade
i föreningen samt enklare trafikåtgärd.
Efter att Ale kommun etc har byggt en ny väg eller gång- och cykelbana kan
denna förrättas in i en vägföreningens åtagande genom att en ny
anläggningsförrättning genomförs av Lantmäteriet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2016-08-25

Vidare kan kommun söka stadsbidrag hos Trafikverket för genomförandet av
trafiksäkerhetsåtgärder utefter kommunala vägar samt vägföreningsvägar där
kommunen har andelstal i vägföreningen. Detta innebär att kommunen kan få ett
50 % stadsbidrag av Trafikverket för att genomföra åtgärder utefter både
kommunala- och vägförenings vägar.
I det fall brister i transportsystemet finns utefter en väg där Trafikverket är
väghållare kommer enheten för Infrastruktur att beställa åtgärdsvalsstudier.
Trafikverket har som krav att alla åtgärder eller byggnationer utefter en trafikverks
väg skall förekommas av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS).
Åtgärdsvalsstudie är ett förberedande studie som innebär en förutsättningslös
transportövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. (1-Tänk om,
2-Optimera, 3-Bygga om, eller 4-Bygga nytt). Detta förberedande arbete görs
inför val av åtgärder, i enlighet med regeringens proposition 2011/12:118
Planeringssystem för transportinfrastruktur.
Metodiken för åtgärdsvalsstudier knyter an till fler aktörers planering, inklusive
kommunens markanvändningsplanering, och skapar förutsättningar för
samordning av fortsatt utredning och genomförande liksom för eventuell
medfinansiering. Åtgärdsvalsstudier kan också fungera som en brygga mellan olika
former av planer och planering enligt olika lagstiftningar.
Förvaltningens motivering och bedömning
Trafikplanen innehåller en hastighetsplan enligt handboken "Rätt fart i staden", en
trafiksäkerhetsanalys baserad på den upprättade hastighetsplanen samt en analys
av gång-, cykel- och skolvägar.
Trafikplanen är ett dokument som redovisar en analys av nuvarande förhållanden
i trafiksystemet och innehåller förslag till åtgärder för förbättringar. Fokus ligger
på att det ska vara hög trafiksäkerhet samtidigt som ett gatunät med god
tillgänglighet och framkomlighet eftersträvas.
Syftet med planen är bland annat att öka trafiksäkerheten, funktionsindela
trafiknätet och föreslå förbättringsåtgärder.
Jämfört med 2011 års version av trafikplanen innehåller den reviderade planen
även en trafiksäkerhetsuppföljning baserad på "STRADA"- sjukhus
(trafikolycksdatabas) och så har en övergripande kostnadsberäkning tagits fram
för åtgärdsförslagen.
Trafikplanen används som ett planeringsstöd för kommunens handläggare.
Efter samrådet har några förändringar arbetats in trafikplanen och kartor med
cykelvägar har rättats där fel upptäckts. De ändringar som gjorts framgår av
samrådsredogörelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2016-08-25

Förvaltningen är medveten om att trafikplanen har en detaljeringsgrad som till
stora delar mer passar på nämndnivå, men då arbetet framskridit så långt och
förvaltningen ser att det inte är helt enkelt att i detta läge dela upp dokumentet
överlämnas det till kommunfullmäktige för beslut.
Förvaltningen avser istället att framöver ta fram en trafikstrategi som beslutas i
kommunfullmäktige, varefter samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett
trafikprogram som följer av strategin. Tanken är att trafikstrategin ska tydliggöra
kommunens vision och mål för hur vi ska arbeta för att skapa ett hållbart och
attraktivt transportsystem i framtiden. Trafikprogrammet ska beskriva arbetet
med att uppnå strategin.
Remissyttrande
Efter samrådstidens slut har samrådsredogörelse tagits fram (bilaga till beslut).
Där har inkomna synpunkter bemötts och inarbetats i trafikplanen i de fall det har
ansetts relevant.
Barnperspektivet
Utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt övriga åtgärder för säkare trafikmiljö
för oskyddadede trafikanter gynnar alla i samhället, men kanske framför allt
barnen. Genom att bygga fler gång- och cykelvägar kan barnen bli mindre
beroende av andra för att kunna ta sig tryggt på ett säkert sätt mellan hem, skola
och fritidsaktiviteter.
Miljöperspektivet
I Ale kommuns energi- och klimatplan pekas ökad cykeltrafik och ökad
kollektivtrafik ut som viktiga åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. För
att fler ska kunna känna sig trygga i att gå till buss och tåg samt cykla så behöver
det kännas tryggt och trafiksäkert.
Genom att peka ut och bygga säkra cykelvägar och säkra cykelpassager ges fler
möjlighet att cykla direkt till målpunkten eller till kollektivtrafik för vidare resa.
Detta kan innebära färre bilresor vilket minskar avgaser och buller som i sin tur
bidrar till en bättre miljö och en bättre folkhälsa.
Funktionshinderperspektivet
Vid all nybyggnation och ombyggnation av gång- och cykelnätet anpassas
passager och korsningar för att personer med funktionshinder ska kunna ta sig
fram.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar
ärendet
Kommunens antagna mål i energi- och klimatplanen anger att det är vikigt att
arbetet fortgår med att bygga gång- och cykelvägar för att få ett sammanhängande
GC-nät, men också för att på ett säkert sätt kunna ta sig till knutpunkter såsom
kollektivtrafik, skola och handel.

Handlingar
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2016-08-25

Tjänsteutlåtande beslutshandling trafikplan
Ny Remissammanställning Trafikplan
Beslutshandling Reviderad trafikplan Ale kommun
Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till trafikplan och
överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt sektor samhällsbyggnad att
till nästa uppdatering av trafikplanen dela upp den på en trafikstrategi, som
beslutas i kommunfullmäktige, och ett trafikprogram, som beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden i sin roll som trafiknämnd.
_____

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till trafikplan och
överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt sektor samhällsbyggnad att
till nästa uppdatering av trafikplanen dela upp den på en trafikstrategi, som
beslutas i kommunfullmäktige, och ett trafikprogram, som beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden i sin roll som trafiknämnd.
_____
Beslutsexpediering
För vidare hantering

Handläggaren
Infrastrukturchef
Kommunstyrelsen
Delges

Teknikchef
Samhällsbyggnadschef
Remissinstanser

Justerandes sign.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.290
Datum: 2016-10-12
Kommunstyrelsen

Trafikplan för Ale kommun
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt (nollvisionen) i trafiken. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen och en
bättre hälsa uppnås.
I Ale kommun pågår det kontinuerligt ett arbete med små och stora projekt som syftar till att ge
förbättrad trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och
framkomlighet.
För att på ett strukturerat sätt planera och välja inriktning för kommunens transportsystem skall en
trafikplan upprättas vart fjärde år.
I trafikplanen har vägnätet analyserats och det har gjorts en hastighetsplan som med få undantag
ger samma föreslagna hastigheter som föreslogs och skyltades om efter förra trafikplanen.
Hastighetsbegränsningarna är avsedda att ge ökad trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen.
De ska även bidra till minskad miljöpåverkan.
En analys av gång-, cykel samt skolvägar har genomförts. Syftet är att öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter och visa var det finns konflikter mellan olika trafikslag.
Trafikplanen är begränsad till kommunens tätorter och ett fåtal utpekade vägar och platser utanför
tätorterna.
Samråd har genomförts och trafikplanen har uppdaterats med relevanta förändringar och tillägg.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta trafikplanen för Ale kommun
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdraga till
samhällsbyggnadsnämnden att till kommande trafikplan dela upp den dels som en strategi som
kommunfullmäktige beslutar och dels ett program som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden rätt
att göra ändringar och tillägg i trafikplanen för Ale kommun som inte är av principiell betydelse.

Björn Järbur
Kommunchef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Håkan Spång
Administrativ chef

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-10-12.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2016-08-25, § 87
Reviderad trafikplan Ale kommun, 2016-06-13

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden
Infrastrukturchef, sektor samhällsbyggnad
Trafikingenjör, sektor samhällsbyggnad
Bakgrund
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt (nollvisionen) i trafiken. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen och en
bättre hälsa uppnås.
I Ale kommun pågår det kontinuerligt ett arbete med små och stora projekt som syftar till att ge
förbättrad trafiksäkerhet. Samtidigt eftersträvas ett effektivt gatunät med god tillgänglighet och
framkomlighet.
För att på ett strukturerat sätt planera och välja inriktning för kommunens transportsystem skall en
trafikplan upprättas vart fjärde år.
I trafikplanen har vägnätet analyserats och det har gjorts en hastighetsplan som med få undantag
ger samma föreslagna hastigheter som föreslogs och skyltades om efter förra trafikplanen.
Hastighetsbegränsningarna är avsedda att ge ökad trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen.
De ska även bidra till minskad miljöpåverkan.
En analys av gång-, cykel samt skolvägar har genomförts. Syftet är att öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter och visa var det finns konflikter mellan olika trafikslag.
Trafikplanen är begränsad till kommunens tätorter och ett fåtal utpekade vägar och platser utanför
tätorterna.
Samråd har genomförts och trafikplanen har uppdaterats med relevanta förändringar och tillägg.
Förvaltningen är medveten om att trafikplanen har en detaljeringsgrad som till stora delar mer
passar på nämndnivå, med då arbetet framskridit så långt och förvaltningen ser att det inte är helt
enkelt att i detta läge dela upp dokumentet, överlämnas det till kommunfullmäktige för beslut.
Förvaltningen avser att framöver ta fram en trafikstrategi som beslutas av kommunfullmäktige,
varefter samhällsbyggnadsnämnden beslutar om trafikprogram som följer strategin.
Samråd/samverkan
Trafikplanen var ute på samråd mellan 7 mars och 28 mars. Den fanns tillgänglig på
kommunhusen i Alafors och Nödinge samt på kommunens hemsida. Annons om detta fanns i
Alekuriren vecka 10. Begäran om synpunkter har skickats till kommunens nämnder, Trafikverket
och de större vägföreningarna.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
Vid KF:s beslut av trafikplan och hastighetsplan, KF§156; 2011, önskades ett mer detaljerat förslag
beträffande medfinansiering av åtgärder på vägföreningsvägar och att den ekonomiska
omfattningen av åtgärderna ska beskrivas. I den nu föreliggande trafikplanen har en övergripande
kostnadsberäkning gjorts, vilket kan ligga till grund för principer vid prioritering av genomförandet
av åtgärder. Under 2016 avser Infrastrukturenheten att ta fram en 4-årig genomförandeplan för
prioriterade åtgärdsförslag. Dessa avses inrymmas inom befintliga investeringar såsom utbyggnad
av K2020, utbyggnad av GC-vägnätet samt utbyggnad av säkra skolvägar, varav några ytterligare
medel inte kommer att äskas. Kommunen kan också årligen ansöka om ett 50 % stadsbidrag för
genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder hos Trafikverket.
Barnperspektivet
Utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt övriga åtgärder för säkrare trafikmiljö för oskyddade
trafikanter gynnar alla i samhället, men kanske framför allt barnen. Genom att bygga fler gång- och
cykelvägar kan barnen bli mindre beroende av andra för att kunna ta sig tryggt på ett säkert sätt
mellan hem, skola och fritidsaktiviteter.
Miljöperspektivet
I Ale kommuns energi- och klimatplan pekas ökad cykeltrafik och ökad kollektivtrafik ut som
viktiga åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. För att fler ska kunna känna sig trygga i att
gå till buss och tåg samt cykla så behöver det kännas tryggt och trafiksäkert.
Genom att peka ut och bygga säkra cykelvägar och säkra cykelpassager ges fler möjlighet att cykla
direkt till målpunkten eller till kollektivtrafik för vidare resa. Detta kan innebära färre bilresor vilket
minskar avgaser och buller som i sin tur bidrar till en bättre miljö och en bättre folkhälsa.
Funktionshinderperspektivet
Vid all nybyggnation och ombyggnation av gång- och cykelnätet anpassas passager och korsningar
för att personer med funktionshinder ska kunna ta sig fram.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Kommunens antagna mål i energi- och klimatplanen anger att det är viktigt att arbetet fortgår med
att bygga gång- och cykelvägar för att få ett sammanhängande GC-nät, men också för att på ett
säkert sätt kunna ta sig till knutpunkter såsom kollektivtrafik, skola och handel.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen gör ingen annan bedömning än samhällsbyggnadsnämnden.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.505
Datum: 2020-12-16
Handläggare Mattias Lundin
E-post: mattias.lundin@ale.se
Kommunstyrelsen

Tillsynsplan för arkiv 2021
Vi bildar arkiv i kommunen för att uppfylla Arkivlagens (1990:782) 3 §. Där står det att
arkivbindningens syfte är att myndighetens arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så de
tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar
2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Vidare står det i § 8 Arkivlagen att Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen om inte
kommunfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten skall enligt Arkivlagens 7 § utöva tillsyn över dess myndigheter för att
kontrollera att de fullgör sona skyldigheter enligt 3-6 §§ Arkivlagen.
För att tydliggöra skyldigheterna i Arkivlagen har Kommunfullmäktige den 11 maj 2020 antagit
ett Arkivreglemente och Kommunstyrelsen den 25 augusti 2020 antagit Riktlinjer för arkivvård
och informationsförvaltning. Arkivreglementet talar om hur Ale kommun tillämpar Arkivlagen
och Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ger tydlga instruktioner till Ales
myndigheter hur arkivvården ska hanteras .
Vid tillsyn kontrollerar kommunarkivet att myndigherna följer instruktionerna i Riktlinjer för
arkivvård och informationsförvaltning. Det kan innebära att kommunarkivet inspekterar de
lokaler där arkiv förvaras eller att personal på myndigheten intervjuas för att kontrollera att det
finns utsedda arkivredogörare som vårdar arkivet.
För att underlätta tillsynen av myndigheternas arkiv har det tagits fram en Tillsynsplan för arkiv
2021. I den har kommunarkivet möjlighet att lyfta de tillsynsobjekt som är i särskilt behov av
tillsyn. Tillsynsplanen kan komma att behöva kompletteras utifrån information som når
kommunarkivarien, men som utgångspunkt antar kommunstyrelsen tillsynsplanen.
Syftet med Tillsynsplan för arkiv 2021 är att Ale kommun ska uppfylla Arkivlagen.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa framlagd Tillsynsplan för arkiv 2021.
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Erik Bergman
Kanslichef

Mattias Lundin
Kommunarkivare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterad 2020-12-16
Tillsynsplan för arkiv 2021
Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Kommunarkivarien
Föremålen för tillsynen
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.505
Datum: 2020-12-16
Handläggare Mattias Lundin
Tel: 0303-70 33 63
E-post: mattias.lundin@ale.se

Tillsynsplan arkiv 2021
Under 2021 kommer kommunarkivet att genomföra följande tillsyn.
Arkivlokal SBN tredje våning januari
Da Vinciskolan systemtillsyn/arkivlokal
Bohusskolan systemtillsyn/arkivlokal
Aroseniusskolan systemtillsyn/arkivlokal
Sektor Service. Systemtillsyn
Överförmyndarnämnden, Systemtillsyn
Arkivlokalstillsyn handlar om att endast tillsyna lokalens beskaffenhet, medan systemtillsyn
handlar om att tillsyna förutsättningarna för den framtida arkivbildningen.
För den händelse att sådan information som föranleder en tillsyn kommer kommunarkivarien
till del så kommer självfallet sådan tillsyn genomföras, som ett komplement till förevarande
tillsynsplan.

Mattias Lundin
Kommunarkivarie
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SOU.2020.376
Datum: 2021-01-14
Utvecklingsstrateg Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsens intern kontrollplan 2020
(helår)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av 2020 års intern kontrollplan.

Sammanfattning
Varje år ska en intern kontrollplan för respektive nämnd upprättas. Planen består av ett antal
identifierade risker som bedömts ska hanteras genom uppföljande kontroller och åtgärder.
Internkontrollen ska årligen följas upp av nämnden i samband med delårsbokslut 2 och
årsredovisningen.
På sektor kommunstyrelsen 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 genomfördes under
hösten 2020.
Riskerna som prioriterades i intern kontrollplanen för 2020 kan anses vara lägre nu än vad
som bedömdes vid riskanalysen i december 2019, eftersom ett större antal åtgärder har
genomförts.

Daniela Ölmunger

Joachim Wever

Avdelningschef strategi och uppföljning

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-14
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 (helår) KS
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare
För kännedom:

Avdelningschef strategi och uppföljning
Ärendet
Varje år ska en intern kontrollplan för respektive nämnd upprättas. Planen består av ett antal
identifierade risker som bedömts ska hanteras genom kontrollmoment och åtgärder och den
ska årligen följas upp av nämnden i samband med delårsbokslut 2 och årsredovisningen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser men en bra intern kontroll främjar
ekonomisk hållbarhet.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen
är tillräcklig
Policy för intern kontroll i Ale kommun, KS0006/08
Riktlinjer för intern styrning och kontroll i kommunens nämnder, KS0228/13
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
På sektor kommunstyrelsen 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 genomfördes under
hösten 2020.
Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som
bedömdes vid riskanalysen i december 2019. Detta på grund av att ett större antal åtgärder har
genomförts under året.
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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 röd- eller gulmarkerade. I denna uppföljning redovisas årets
arbete med internkontroll under 2020.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 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
systematiskt brandskyddsarbetet

Uppdatering och marknadsföring av styrande dokument

Vad kontrolleras?
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
Inga avvikelser

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.

Inga avvikelser

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 är rekryterade till säkerhetsenheten. 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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2.2 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
Ett utbildningsprogram har genomförts under året, med de begränsningar som pandemin inneburit.
Följande sektorer har utbildats: KFN, SBN ledningsgrupp samt bygglovsenhet, övergripande KS, administrationen UTB, sektor service chefer.
Kansliet gör genom en rad styrdokument, rutiner m.m. insatser för att minska riskerna. Nämndstödsgruppen är en viktig aktör som sprider kunskap på
området.

2.3 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.
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Kritiska processer
Status
Avslutad

Åtgärder
Erbjuda såväl allmänna som specifika utbildningar

Kommentar
Under hösten 2020 rullas ett utbildningsprogram ut inom SBA. Samtliga chefer har kallats till utbildningarna.
Pågående
med avvikelse

Kommunicera mer kring SBA-frågan.

Kommentar
På verksamhetshandboken har informationen förbättrats så att relevansen för verksamheterna ökat. Utbildningar var bokade under hösten, men fick
ställas in. Återupptas i januari 2021.
Avslutad

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 har slutförts under
hösten.
Avslutad

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

Följa avbrottsplan

Kommentar
Utgår
Avslutad

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.
Avslutad

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.

3.2 Ärendehanteringsprocessen
Status
Avslutad

Åtgärder
Löpande utbildningar i ärendehantering, diarieföring m.m.

Kommentar
Givet pandemin har utbildningarna ej kunnat ordnas så som var tänkt, men det har ändå gått att genomföra en hel del digitalt och i mindre skala.
Avslutad

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.
Avslutad

Optimera användandet av Castor

Kommentar
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Status

Åtgärder

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

3.3 Verksamhetsutövning
Status
Avslutad

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.
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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
genomfördes under hösten 2020.
Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalysen i december 2019. Detta på grund av att ett större antal åtgärder genomförts.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SOU.2020.395
Datum: 2020-12-09
Utvecklingsledare Joachim Wever
E-post: joachim.wever@ale.se
Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021
Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Inför intern kontrollplan 2021 har förvaltningen gjort en riskinventering samt värderat riskerna
utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits
kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-27. Under detta sammanträde
genomfördes en miniworkshop där ytterligare risker identifierades av de förtroendevalda. Dessa
risker har lagts till i en reviderad bruttolista som låg till grund för kommunstyrelsens
prioritering av risker som ska hanteras i intern kontrollplan KS 2021 och som beslutades på
kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa intern kontrollplan för 2021.

Daniela Ölmunger
Avdelningschef strategi och uppföljning

Joachim Wever
Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-12-09
Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2021

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Utvecklingsledare kvalitet
Avdelningschef kansli och säkerhet
Avdelningschef strategi och uppföljning
Kommunikationschef

För kännedom
Kommunchef
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Bakgrund
Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Inför intern kontrollplan 2021 har förvaltningen gjort en riskinventering samt värderat riskerna
utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits
kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-27. Under detta sammanträde
genomfördes en miniworkshop där ytterligare risker identifierades av de förtroendevalda. Dessa
risker har lagts till i en reviderad bruttolista som låg till grund för kommunstyrelsens
prioritering av risker som beslutades på kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020.
Samråd/samverkan
Förslaget till internkontrollplan har tagits fram i samråd med sektor kommunstyrelsens
ledningsgrupp.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget har ingen ekonomisk konsekvens.
Barnperspektivet
Förslaget påverkar inte barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förslaget påverkar inte miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget påverkar inte funktionshinderperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Styrdokument som reglerar kommunens interna kontroll.
Ärendets kommunikationsbehov
Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2021 ska publiceras på ale.se under övriga styrdokument,
planer.
Avdelningschefer inom sektor kommunstyrelsen informerar sina medarbetare om intern
kontrollplanen och dess innebörd.
Förvaltningens bedömning och motivering
I intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen beskrivs kontrollmoment och uppföljande
kontroller som ska visa om risker har inträffat samt åtgärder som ska minska sannolikheten att
risker inträffar. Intern kontrollplanen hanterar sju risker som har prioriterats av
kommunstyrelsen utifrån en riskbruttolista, två röda risker som ska åtgärdas snarast och fem
gula risker som bör åtgärdas
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer intern kontrollplan kommunstyrelsen
2021.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2021

Innehållsförteckning
1 Årets prioriterade risker ........................................................................................................... 3
2 Årets planerade kontroller ....................................................................................................... 5
3 Årets planerade åtgärder.......................................................................................................... 9

Internkontrollplan 2021, Kommunstyrelsen

2(10)

1 Årets prioriterade risker
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Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

2

Hög (Åtgärdas snarast)

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

5

Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 7
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1

Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ekonomi

Ansökan om bidrag

Missa ansöka om statsbidrag eller andra bidrag.

4. Sannolikt

3. Kännbar

12.Bör åtgärdas

Det finns en risk att statsbidrag som vi är berättigade till inte söks på grund av okunskap.
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Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Regelverk

Verksamhetsutövning

Okunskap om riktlinjer och
policys

4. Sannolikt

3. Kännbar

12.Bör åtgärdas

Okunskap om styrande dokument minskar efterlevnaden av politiskt beslutade mål m.m., skapar osäkerhet i organisationen kring vilket förhållningssätt som gäller och bidrar allmänt till oordning i förvaltningens
arbetssätt och prioriteringar.
Digitala möten via
Teams, Zoom etc

Känslig information kan få
oönskad spridning

3. Möjligt

4. Allvarlig

12.Bör åtgärdas

Det finns en risk att någon mötesdeltagare kan spela in sekretessärenden eller annan känslig information
och sedan sprida det till obehöriga.
Verksamhet

Kritiska processer

Brister i säkerhetsarbetet
och systematiskt brandskyddsarbetet

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas snarast

Generellt finns bristande kunskaper och rutiner vad gäller låsning, larm m.m. för användandet av lokalerna utanför kontorstid. Därutöver finns brister i det systematiska brandskyddsarbetet, både vad gäller
kunskap, rutiner och genomförande.
Risk för att det uppstår brister i det systematiska brandskyddsarbetet på grund av att gällande regler och
riktlinjer avseende SBA inte efterföljs. Detta kan leda till sämre förebyggande åtgärder och felaktigt beteende vid brand vilket i sin tur kan leda till personlig och ekonomisk skada.
Kompetensförsörjning

Att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra.

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas snarast

Flera verksamheter kommer att få många pensionsavgångar och
personalomsättning inom några år. Specialistkompetens i kritiska system och centrala processer finns
hos enskilda. Kompetensöverföring behövs.
Verksamhetsutövning

Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner.

3. Möjligt

4. Allvarlig

12.Bör åtgärdas

Risk att enskilda eller grupper hotas i sin verksamhetsutövning. Hot och trakasserier mot tjänstepersoner
och förtroendevalda kan förutom att ha en högst menlig inverkan på den drabbade även påverka beslut
och verksamhet negativt.
Att inte kommunfullmäktiges mål uppnås och uppdrag inte genomförs

3. Möjligt

4. Allvarlig

12.Bör åtgärdas

Uppdragsbeskrivningar är inte alltid tydliga så tolkningsproblem kan uppstå. Otydlig dokumentation, personalomsättning och resursbrist i vissa fall kan bidra till att målen inte uppnås.
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2 Årets planerade kontroller
2.1 Kritiska processer
Risker
Brister i säkerhetsarbetet och systematiskt
brandskyddsarbetet

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Uppdatering och marknadsföring av styrande dokument

Säkerhetschef

Kontroll av kunskaper
om styrdokument och rutiner inom säkerhetsområdet.

Kartläggning
Intervju

Vad kontrolleras?
Har dokument uppdaterats
och marknadsfört?

Genomgång av det systematiska brandskyddsarbetet; rutiner och dokumentation såsom SBA-pärmar och brandskyddsutbildning samt utföra intervjuer med brandskyddsansvariga för att ta reda på efterlevnaden av SBA.

Hur sker kontrollen?
Bedömning av material på
intranät
När utförs kontrollen?
Andra tertialet
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i uppföljningsrapport inter kontroll till KS.
Utbildningar i SBA

Säkerhetschef

Vad kontrolleras?
Har utbildningar genomförts?
Hur sker kontrollen?
Kontroll av deltagarförteckningar i genomförda utbildningar.
När utförs kontrollen?
Andra tertialet.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i uppföljningsrapporten intern kontroll till
KS.

2.2 Kompetensförsörjning
Risker
Att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kompetensförsörjningsplaner

Avdelningschef

Vakanser inom kritiska
verksamhetsområden

Inventering

Vad kontrolleras?
Kontroll om kompetensförsörjningsplaner finns framtagna.

Finns vakanser i verksamhetskritiska processer som inte
tillsatts utifrån kompetensbrist? Analys av vad det innebar
för verksamheten.

Hur sker kontrollen?
Stickprovskontroller.
När utförs kontrollen?
I samband med delårsbokslut 2.
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsrapporten inter kontroll för sektor KS.
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2.3 Verksamhetsutövning
Risker
Okunskap om riktlinjer
och policys

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kommunikation av riktlinjer
och policys

Kommunikationschef

Uppföljning att kommunikation skett kring nya
styrdokument

Stickprov

Vad kontrolleras?
Att riktlinjer och policys
kommuniceras och publiceras i verksamhetshandboken på den digitala arbetsplatsen.

Kontroll att fattade beslut finns publicerade i verksamhetshandboken. Kontroll av kännedom och efterlevnad av styrdokument.
Kommunstyrelsens verksamheter styrs genom beslut på
olika nivåer som dokumenteras i reglementen, policys,
riktlinjer, föreskrifter och författningar och planer. Ale kommun har ett flertal styrande dokument och själva implementeringen av dokumenten är oftast upp till varje förvaltning. För att implementeringen ska få full
effekt krävs det att alla medarbetare informeras om beslut
som fattats och vilka styrande dokument som upprättats.
Vid otydlig sortering och bristande
information om nya eller uppdaterade styrande dokument
riskerar kommunen en ökad risk för felaktigheter och oegentlig beteende. Det blir svårt för den enskilda
medarbetaren att göra rätt om information inte är lättillgänglig eller tydlig.

Hur sker kontrollen?
Granskning om gällande
styrdokument som är registrerade i Castor finns i
verksamhetshandboken.
När utförs kontrollen?
Kontrollen utförs i samband
med delårsbokslut 2 och
årsredovisningen.
Hur dokumenteras kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i
uppföljningsrapporten intern kontroll till KS.

- Finns det kännedom om Ale kommuns styrdokument hos
berörda medarbetare på förvaltningen?
- Är gällande styrdokument lättillgängliga?
- Sker det löpande information om nya styrdokument
och/eller uppdatering av gamla?
Frågorna besvaras genom inventering av tillgängliga styrdokument på förvaltningen och intervjuer med medarbetare.

2.4 Verksamhetsutövning
Risker
Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda

Säkerhetschef
Avdelningschef

Kontroll om handlingsplaner och rutiner finns
och efterlevs.

Enkät

Vad kontrolleras?
Kontroll om anmälan om
hot och våld har registrerats i Lisa och åtgärdats.
Lisa är ett verktyg/systemstöd för att i det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) hantera tillbud och
arbetsskador.

1. Finns tydliga skriftliga rutiner inom förvaltningen/nämnden för hantering av hot och våld?
2. Är rutinerna lätt tillgängliga och känner personalen och
de förtroendevalda till dem?
3. Informeras det om hot och våld vid introduktion av nyanställda och nyinvalda förtroendevalda?
4. Anmäls incidenter med hot och våld rörande medarbetare i kommunens arbetsskadesystem LISA och hanteras?
5. Finns rutiner för hantering av incidenter med hot och
våld mot förtroendevalda?

Hur sker kontrollen?
Kontrollen sker i Lisa.

Frågorna besvaras med hjälp av kommungemensam enkät (tas fram av sektor KS) till medarbetare och förtroendevalda med frågor om kännedom om rutiner kring hot
och våld och för medarbetarnas del även kännedom om
anmälan i kommunens skaderapporteringssystem LISA.
Dessutom ska inventering göras av rutiner för hot och våld
samt att de incidenter man känner till avseende medarbetare har anmälts och hanterats i LISA.

När utförs kontrollen?
I samband med delårsbokslut.
Hur dokumenteras kontrollen?
Enhetschef rapporterar till
verksamhetschef som rapporterar i sektorns ledningsgrupp samt lämnar till
samordnare för intern kontroll som sammanställer
rapport till kommunstyrelsen i uppföljningsrapport
intern kontroll.

Att inte kommunfullmäktiges mål uppnås och
uppdrag inte genomförs

Analys av uppföljningsrapporter

Sektorchef
Avdelningschef

Vad kontrolleras?
Finns det framdrift i
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Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

uppdrag och verksamhet
med syfte att nå målen?
Styr verksamheterna mot
Kommunfullmäktiges mål?

Uppföljande kontroll

Metod

för 2021 och verkställigheten av fattade beslut som avser
kommunstyrelsen genomförs.

Hur sker kontrollen?
Kontrollen sker med hjälp
av indikatorer som visar utfall för de senaste 3 åren.
När utförs kontrollen?
I samband med delårsbokslut 2 och årsredovisning.
Hur dokumenteras kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i
uppföljningsrapport intern
kontroll till KS.

2.5 Digitala möten via Teams, Zoom etc
Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Känslig information
kan få oönskad spridning

Är det säkerställt att krav
på konfidentialitet och sekretess beaktas i digitala
möten?

Avdelningschef

Organisationens mognad
inom informationssäkerhet

Enkät

Organisationens mognad och medvetenhet i hanteringen
av konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket
sammanhang den förekommer följs upp.

Vad kontrolleras?
Att det finns god kunskap
och medvetenhet om informationssäkerhet och
sekretess i samband med
digitala möten.

Övervägs riskerna innan man hanterar information i digitala möten?
Är konfidentialitet säkerställt även i home office?

Hur sker kontrollen?
En enkät med några frågor
kring kunskaper, attityder,
kompetens på området
kommer att skickas till alla
chefer inom sektor kommunstyrelsen samt några
medarbetare i nyckelroller.
När utförs kontrollen?
Kontrollen utförs under
första halvåret 2021.
Hur dokumenteras kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i
uppföljningsrapport intern
kontroll till KS.

2.6 Ansökan om bidrag
Risker
Missa ansöka om
statsbidrag eller andra bidrag.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Registrerade ansökan om
statsbidrag och övriga bidrag

Avdelningschef

Kontroll att möjliga statsbidrag har ansökts om

Inventering

Vad kontrolleras?
Registrerade ansökan jämförs med sammanställningar av möjliga bidrag att
söka som tillhandahålls av
bland andra SKR, Länsstyrelsen och GR.

Risk finns att förvaltningen missar att söka statsbidrag för
sin verksamhet. Det kan leda till förlorade intäkter.
Sannolikheten kan minskas då rutin är framtagen som tydliggör ansvarsfördelning över att bevaka, söka och rapportera statsbidrag.

Hur sker kontrollen?
Sökning bland alla ansökningsärenden i Castor

Internkontrollplan 2021, Kommunstyrelsen
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Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

När utförs kontrollen?
Kontrollen görs under hösten 2021
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsrapporten intern kontroll till KS.

Internkontrollplan 2021, Kommunstyrelsen

8(10)

3 Årets planerade åtgärder
3.1 Kritiska processer
Status
Ej påbörjad

Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Erbjuda såväl allmänna som specifika utbildningar inom SBA.

Interaktiva utbildningar (e-utbildningar)
läggs in i den digitala arbetsplatsen. Exempelvis utbildning för nyanställda så att den
anställde inte behöver vänta tills att det
finns tillräckligt många för att det ska vara
meningsfullt att anordna ett utbildningstillfälle.
Komplement till tidigare utbildningar läggs
in i den digitala arbetsplatsen - "kommer
du ihåg?"

2021-01-01

2021-12-31

2021-01-01

2021-12-31

Kommunicera mer kring SBA-frågan.

3.2 Kompetensförsörjning
Status

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Kompetensförsörjningsplan

Upprätta plan för avdelningsvis kompetensförsörjning tillsammans med HR.

2021-01-01

2021-06-30

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Kommunikationsinsatser om olika styrdokument

Ale kommun har ett flertal styrande dokument och själva implementeringen av dokumenten är oftast upp till varje förvaltning.
För att implementeringen ska få full
effekt krävs det att alla medarbetare informeras om beslut som fattats och vilka styrande dokument som upprättats.

2021-01-01

2021-12-31

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Ej påbörjad

Rapportera situationer då våld eller hot
om våld har förekommit.

Rapportera situationer då våld eller hot om
våld har förekommit, vilka åtgärder som
vidtogs omedelbart samt vilka åtgärder
som vidtogs för att förebygga så att situationen inte uppstår igen.

2021-01-01

2021-12-31

Ej påbörjad

Uppdatera och kommunicera handlingsplaner och rutiner

Uppdatera och kommunicera Handlingsplan för att förhindra hot och våld (i samråd
med säkerhetssamordnare).

2021-01-01

2021-12-31

Ej påbörjad

3.3 Verksamhetsutövning
Status
Ej påbörjad

3.4 Verksamhetsutövning
Status

3.5 Digitala möten via Teams, Zoom etc
Status
Ej påbörjad

Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Informationsinsats till sektorns chefer och
medarbetare

En vägledning för digitala möten ska tas
fram och spridas till medarbetare och förtroendevalda.

2021-01-01

2021-06-11

Utbildning i digitala möten

Utbildningar erbjuds som omfattar både
teknik och informationssäkerhet.

2021-01-01

2021-12-31
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3.6 Ansökan om bidrag
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Sprid kunskap om möjliga statsbidrag eller andra bidrag att söka

Utvecklingsledare med ansvar för extern
finansiering sammanställer och sprider regelbundet information om sökbara bidrag
till sektorns verksamheter.

2021-01-01

2021-12-31
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-HR.2020.495
Datum: 2021-01-15
Handläggare Linnéa Eskilsson Almqvist
Kommunstyrelsen

Införande av nya yrkeskategorier inom förskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa yrkeskategorierna Specialistbarnskötare och

Förskoleassistent inom förskolan, sektor utbildning.
Sammanfattning
Mot bakgrund av den stora kommande kompetensbristen inom förskolan finns behovet av att
skapa en kompetensstege, både för att stärka lägsta kompetensen inom förskolan men också
tydliggöra möjligheten till vidareutveckling. Ale kommun arbetar inom flera områden aktivt
för en hållbar kompetensförsörjning och att stärka kommunen som arbetsgivare, arbetet inom
utbildningssektorn är en av de insatser som görs. Som stöd i det arbetet finns GR:s olika
Branschråd. Inom ramen för Branschråd förskolas arbete har en ny befattningstrappa med två
nya yrkeskategorier föreslagits kommunerna.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-03 beslutades att ge sektorn i uppdrag att
under hösten 2020 presentera en plan för införande av de framtagna nya yrkeskategorierna i
förskolan.
HR har aktivt deltagit i sektor utbildnings arbete med att ta fram en plan för införandet av
yrkeskategorierna Specialistbarnskötare och Förskoleassistent. Under hela 2020 har flertalet
möten med Sektor UTB, HR och arbetstagarorganisationerna Kommunal och Lärarförbundet
förts och ett införande har förhandlats enligt MBL § 11.
Specialistbarnskötare
Den nya befattningen som Specialistbarnskötare är en ny roll med utbildning på
yrkeshögskolenivå (YH). Den syftar till att höja kompetensen i förskolan och skapa
förutsättningar för god utbildning och undervisning trots brist på förskollärare.
Förskoleassistent
Den nya befattningen som Förskoleassistent tydliggör uppdraget för ett första arbete med
tillsvidareanställning inom förskolan. Den höjer också kraven avseende utbildning för en
tillsvidareanställning, vilket är ett sätt att öka kompetensen i förskolan och skapa
förutsättningar för god utbildning och undervisning trots brist på förskollärare.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Maria Reinholdsson

Malin Olsson

Kommunchef

HR-chef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-01-15
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, 2020-10-28
Utbildningsnämndens beslut § 115 2020-11-04
Bilaga införande av yrkeskategori Specialistbarnskötare
Bilaga införande av yrkeskategori Förskoleassistent
MBL-protokoll 2020-11-03

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

HR-avdelningen
För kännedom:

Verksamhetschef, förskola
Ärendet
Kommunen står inför en brist på utbildad personal inom flera områden, ett av dessa är
förskolan. Kompetensbristen är inte unik för Ale kommun utan bristen är både lokal, regional
och nationell. Bristen beror främst av ökningen av antal barn i målgruppen. Skolverkets
beräkningar visar att ca 60 % av behovet av förskollärare kommer att examineras fram till
2031. GR har deltagit och varit med och startat upp flertalet branschråd för att arbeta med
frågan regionalt. Mot bakgrund av detta beslutade utbildningscheferna inom GR att starta
Branschråd förskola. Inom ramen för branschrådets arbete har flera uppdrag påbörjats för att
både öka antalet förskollärare och ytterligare personalkategorier varav en ny befattningstrappa
är en del som nu är avslutad. En tydlig befattningstrappa med både instegsjobb och möjlighet till
vidareutbildning för barnskötare är framarbetad i syfte att få fler intresserade av att arbeta och stanna
kvar inom förskolan.
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Två nya yrkeskategorier har definierats; förskoleassistent samt specialistbarnskötare. HR har
tillsammans med utbildningssektorn följt branschrådets arbete och arbetar i enlighet med dess
rekommendationer för att minska kompetensbristen lokalt.
Ärendets har beretts i samverkan med Sektor utbildning
Facklig behandling har genomförts 2020-11-03 och protokoll MBL § 11 bifogas.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Studiestöd tkr

Antal nya tjänster

Ökad ram för löneökningar

2019

110

2020

303

2021

265

6 nya tjänster i augusti

108 tkr per helår

2022

75

4 nya tjänster i augusti

72 tkr per helår

2023
Totalt

753 tkr

180 tkr

Införandet av Specialistbarnskötare medför ny lönekostnad för kategorin omfattande 180 tkr
utöver befintlig barnskötarnivå för de första 10 anställda. Stöd till utbildning ges enligt villkor
för stöd till studier om cirka 340 tkr för de första 10 st år 2021-22. De fortsatta ekonomiska
konsekvenserna avgörs utifrån utvärdering av införandet samt anpassas efter
budgetförutsättningar.
Att inte satsa på vidareutbildning och instegsjobb inom förskolan tros kunna leda till hög
personalomsättning och brist på pedagogisk kompetens inom förskolan. Att inte införa de nya
kategorierna medför risk att på sikt leda till högre kostnader än kostnaden för införandet.
Invånarperspektiv
Arbetet för att lösa kompetensbristen i förskolan är av yttersta vikt för att erbjuda en god
service till våra kommuninvånare.
Införandet ses öka förutsättningarna att bedriva utbildning och undervisning av god kvalitet
därmed bedöms införandet av yrkeskategorierna Förskoleassistent och Specialistskötare ur
barnperspektivet medföra positiva effekter.
Hållbarhetsperspektivet
Det ekologiska hållbarhetsperspektivet har beaktats men bedöms ej relevant för ärendet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Uppdraget genomförs i enlighet med utbildningsnämndens verksamhetsplan samt HR´s
verksamhetsplan att arbeta med kompetensförsörjning.
Området ses inte påverka kommunala styrdokument eller lagstiftning och bedöms därför inte
tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se
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Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
I bifogad plan för införande anges tidsplan och ansvariga för införandet. Här återfinns även
kommunikationsinsatser avseende genomförande. Beslutet bedöms inte ha något ytterligare
kommunikationsbehov.
Förvaltningens bedömning
Utifrån ovanstående bakgrund och bifogade dokument gör Sektor kommunstyrelsen
bedömningen att införandet av nya yrkeskategorier i förskolan är nödvändigt för att klara av
framtida kompetensbehov inom förskolan. De nya kategorierna ses kunna bidra till att fler
väljer att arbeta inom förskolan samt stannar då möjligheten till vidareutveckling tydliggörs.
Sektorn bedömer alltså att införande av yrkeskategorierna Specialistbarnskötare och
Förskoleassistent är en relevant insats mot kompetensbristen inom förskolan.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(4)

Sektor utbildning
Diarienummer: UBN.2020.408
Datum: 2020-10-28
Nämndsekreterare Eva Ljungmark
E-post: eva.ljungmark@ale.se
Utbildningsnämnden

Införande av nya yrkeskategorier inom förskolan
Mot bakgrund av en stor kommande kompetensbrist inom utbildningsverksamheterna har
Utbildningsnämnden Hållbar kompetensförsörjning som ett målområde. Som stöd i det arbetet
finns GR:s Branschråd förskola samt Branschråd grundskola. Inom ramen för Branschråd
förskolas arbete har en ny befattningstrappa med två nya yrkeskategorier föreslagits
kommunerna.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-03 beslutades att ge sektorn i uppdrag att
under hösten 2020 presentera en plan för införande av de framtagna nya yrkeskategorierna i
förskolan.
Sektor utbildning har nu tagit fram Införande av nya yrkeskategorier inom förskolan och
föreslår införande av yrkeskategorierna Specialistbarnskötare och Förskoleassistent.
Specialistbarnskötare
Den nya befattningen som Specialistbarnskötare är en ny roll med utbildning på YH-nivå.
Den syftar till att höja kompetensen i förskolan och skapa förutsättningar för god utbildning
och undervisning trots brist på förskollärare.
Förskoleassistent
Den nya befattningen som Förskoleassistent tydliggör uppdraget för ett första arbete med
tillsvidareanställning inom förskolan. Den höjer också kraven avseende utbildning för en
tillsvidareanställning, vilket är ett sätt att öka kompetensen i förskolan och skapa
förutsättningar för god utbildning och undervisning trots brist på förskollärare.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att införa yrkeskategorierna
Specialistbarnskötare och Förskoleassistent.

Åsa Ericson
Sektorchef

Marika Tollesson
Verksamhetschef Förskola

Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-10-28 Införande av nya yrkeskategorier inom utbildningsområdet
Införande av yrkeskategori Specialistbarnskötare
Införande av yrkeskategori Förskoleassistent
MBL-protokoll 2020-11-03
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Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering

Verksamhetschef Förskolan
För kännedom

HR-avdelningen
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SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
ubn@ale.se

www.ale.se
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Bakgrund
Förskolan står inför en kommande kompetensförsörjningskris både lokalt, regionalt och
nationellt. Den beror främst av ökningen av antal barn i målgruppen. Skolverkets beräkningar
visar att ca 60 % av behovet av förskollärare kommer att examineras fram till 2031. Mot
bakgrund av detta beslutade utbildningscheferna inom GR att starta Branschråd förskola. Inom
ramen för branschrådets arbete har flera uppdrag påbörjats för att både öka antalet förskollärare
och ytterligare personalkategorier varav en ny befattningstrappa är en del som nu är avslutad.
En tydlig befattningstrappa med både instegsjobb och möjlighet till vidareutbildning för
barnskötare är framarbetad i syfte att få fler intresserade av att arbeta och stanna kvar inom
förskolan.

Två nya yrkeskategorier har definierats; förskoleassistent samt specialistbarnskötare.
Utbildningsnämnden har följt branschrådets arbete och arbetar i enlighet med dess
rekommendationer för att minska kompetensbristen lokalt. Utbildningsnämnden beslutade
därför 2020-06-03 att ge sektorn i uppdrag att under hösten 2020 ta fram en plan för införandet
av dessa yrkeskategorier i förskolan.
Samråd/samverkan
Ärendets har beretts i samverkan med sektor KS; HR-avdelningen.
Facklig behandling har genomförts 2020-11-03 och protokoll MBL § 11 bifogas.
Remissyttrande
Har ej varit aktuellt.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Studiestöd tkr

Antal nya tjänster

Ökad ram för löneökningar

2019

110

2020

303

2021

265

6 nya tjänster i augusti

108 tkr per helår

2022

75

4 nya tjänster i augusti

72 tkr per helår

2023
Totalt

753 tkr

180 tkr

Införandet av Specialistbarnskötare medför ny lönekostnad för kategorin omfattande 180 tkr
utöver befintlig barnskötarnivå för de första 10 anställda. Stöd till utbildning ges enligt villkor
för stöd till studier om cirka 340 tkr för de första 10 st år 2021-22. De fortsatta ekonomiska
konsekvenserna avgörs utifrån utvärdering av införandet samt anpassas efter
budgetförutsättningar.
Införandet av förskoleassistent bedöms inte medföra ekonomiska konsekvenser.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
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Barnperspektivet
Då syftet är att minska kompetensbristen samt öka förutsättningarna att bedriva utbildning och
undervisning av god kvalitet bedöms införandet av yrkeskategorierna Förskoleassistent och
Specialistskötare ur barnperspektivet endast medföra positiva effekter.
Miljöperspektivet
Miljöperspektivet bedöms ej relevant för ärendet.
Funktionshinderperspektivet
Funktionshinderperspektivet bedöms ej relevant för ärendet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Uppdraget genomförs i enlighet med utbildningsnämndens verksamhetsplan.
Styrdokument som reglerar HR-området.
Ärendets kommunikationsbehov
I planen för införandet återfinns kommunikationsinsatser avseende genomförande. Beslutet
bedöms inte ha något ytterligare kommunikationsbehov.
Sektorns bedömning
Sektorn bedömer att införande av yrkeskategorierna Specialistbarnskötare och Förskoleassistent
är en relevant insats mot kompetensbristen inom förskolan.
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Införande av nya yrkeskategorier; Specialistbarnskötare
Mot bakgrund av en stor kommande kompetensbrist inom förskola och skola har
Utbildningsnämnden beslutat att ge sektorn i uppdrag att under hösten 2020 ta fram en plan för
införandet av fler yrkeskategorier i förskolan, varav specialistbarnskötare är en sådan ny kategori.
En tydlig befattningstrappa med både instegsjobb (förskoleassistent) samt möjligheter till
vidareutbildning för barnskötare är framarbetade av GRs Branschråd Förskola i syfte att få fler
intresserade av att arbeta och stanna kvar inom förskolan. Den nya rollen som specialistbarnskötare
är ett komplement för att höja kompetensen i förskolan och skapa förutsättningar för god utbildning
och undervisning trots brist på förskollärare. Förutom denna befattningstrappa innefattande fler
yrkeskategorier är det av största vikt att både lokalt och regionalt verka för att fler utbildar sig till
förskollärare.
Tillvägagångssätt och tidplan
Införandet av ny kategori specialistbarnskötare sker lokalt i Ale men med regionalt stöd genom GR.
I arbetet innefattas bland annat BAS-värdering, uppdragsbeskrivning samt urvals- och
rekryteringsförfarande.
• Utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer och målet om ökad likvärdighet av
utbildningen i Ales förskolor ska specialistbarnskötarens roll användas för att ge enheter
som är i behov av extra hög kompetens bättre möjligheter till kompensatoriskt arbete i
tidiga åldrar.
• I syfte att uppmuntra till vidareutbildning erbjuder sektorn stöd till deltagarna.
• Efter de inledande två utbildningsomgångarna görs en implementerings- och
uppföljningsfas i avvaktan på att tillsätta fler tjänster.
• Innehållet i de nya tjänsterna styrs av en allmän uppdragsbeskrivning enligt nedan samt
verksamhetens behov.
• Avsteg eller enskilda överenskommelser kan förekomma med de som går första
utbildningsomgången då villkoren för införande inte stod klara.
Tidplan

Ny yrkeskategori, specialistbarnskötare med inriktning språk alternativt lärmiljö, föreslås införas
med start höstterminen 2021.
Våren 2020
• Villkor för stöd till studier tas fram
• Urvalsförfarande för stöd till studier tas fram
Hösten 2020
• Löneläge och basvärdering
• Beskrivning av uppdrag
• Information och förhandling av uppdrag och värdering
• Uppdrag Plan för införande till UBN och KS
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Information och dialog med medarbetare kring kommande nya yrkesroller, ansvar,
organisation

Våren 2021
• Information och dialog med medarbetare kring nya yrkesroller, ansvar, organisation
• Tjänster annonseras internt
Hösten 2021
• Nya avtal skrivs utifrån nya anställningar och uppdrag.
• Stöd och uppföljning av implementering
Urval och rekrytering till studier och tjänster
Studier; se Villkor för studier. En urvalsprocess har ännu inte applicerats men kan bli aktuell inför
en eventuell fortsatt satsning.
Tjänster; Vid införandet kommer antalet tjänster att motsvara antalet studerande medarbetare med
studiestöd från arbetsgivaren. Arbetsgivaren kommer annonsera tjänster där behovet finns utifrån
behörighet hos övrig personal och likvärdighetsaspekten. Några tjänster kommer att annonseras där
första omgångens studerande idag har sin placering då villkoren ej stod Klara vid studiestart.
Beskrivning av yrkesroll
Specialistbarnskötaren är en del av arbetslaget med särskilt uppdrag att utveckla lärmiljöer,
arbetssätt och metoder inom sitt specialistområde på den befintliga arbetsplatsen. De två
specialistområden som hittills finns är språkutveckling och lärmiljöer.
Specialistbarnskötaren kan på initiativ av rektor få uppdrag att leda kollegiala lärprocesser inom sitt
specialistområde på enheten. Detta sker då i samverkan med och under ledning av förskollärare som
ansvarar för undervisning och utbildningens kvalitet. Arbetsfördelning och arbetsuppgifter utformas
utifrån verksamhetens behov.
BAS värdering och löneläge
Vid genomförd BAS-värdering av tjänsten Specialistbarnskötare ligger denna inom BAS grupp D.
Andra yrken som återfinns där är ungdomscoach och resurspedagog.
Lönesättning kommer vid nyanställning sättas utifrån tidigare erfarenhet och utbildning.
Gällande de medarbetare som hösten 2019 påbörjade sin utbildning till Specialiserad barnskötare
med inriktning språkutveckling kommer verksamhet förskola avsätta en pott på 9 000 kr. Potten
kommer fördelas mellan dessa medarbetare utifrån det uppdrag som de får. Nya tjänster
utannonseras med specialiserade uppdrag utifrån hela verksamhetens behov. Minimibeloppet för
medarbetare som genomfört utbildningen och börjar på en ny tjänst är 1 000 kr utöver ordinarie
löneöversyn. Detta innebär att 6 000 av de 9 000 är öronmärkta för respektive individ som får ny
tjänst, 3 000 kr fördelas individuellt enligt ovan. Påslaget ska ej påverka ordinarie löneöversyn.
För de tre medarbetare som påbörjat utbildning höst 2020 kommer 4 500 kr avsättas för
lönesättning vid ny yrkesroll.
AID kod för specialiserad barnskötare kommer fortsatt samma AID som barnskötare då ingen
specifik kod finns framtagen.
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UBN.2020.408

Införande av nya yrkeskategorier; Föreskoleassistent
Mot bakgrund av en stor kommande kompetensbrist inom förskola och skola har
Utbildningsnämnden beslutat att ge sektorn i uppdrag att under hösten 2020 ta fram en plan för
införandet av fler fler yrkeskategorier i förskolan, varav förskoleassistent är en sådan ny kategori.
En tydlig befattningstrappa med instegsjobb som förskoleassistent är framarbetad av GRs
Branschråd Förskola i syfte att få fler intresserade av att arbeta i förskolan. Den nya rollen som
förskoleassistent tydliggör vilket arbete man kan starta på inom förskolan. Den höjer också kraven
avseende utbildning för en tillsvidareanställning vilket är ett sätt att höja kompetensen i förskolan
och skapa förutsättningar för god utbildning och undervisning trots brist på förskollärare.
Förutom denna befattningstrappa innefattande fler yrkeskategorier är det av största vikt att både
lokalt och regionalt verka för att fler utbildar sig till förskollärare.
Utgångspunkter och tidsplan
Införandet av ny kategori förskoleassistent sker lokalt i Ale men med regionalt stöd genom GR.
I arbetet innefattas bland annat BAS-värdering, uppdragsbeskrivning samt anställningsvillkor.
•
•
•
•

Befattningen är avsedd för nya medarbetare. Befintliga anställda som barnskötare utan
utbildning erbjuds vidareutbildning till barnskötare.
Den utbildning som krävs för tillsvidareanställning bekostas inte av Ale kommun
Inledningsvis kommer inte dessa tjänster att annonseras utan även fortsättningsvis sökes
barnskötare och förskollärare
Innehållet i de nya tjänsterna styrs av en allmän uppdragsbeskrivning enligt nedan samt
verksamhetens behov

Tidplan

Ny yrkeskategori, förskoleassistent, föreslås införas med start höstterminen 2021.
Våren 2020
• Branschråd förskola arbetar klart befattning och innehåll
• För att bilda en grund i befattningsorganisationen i syfte att gå vidare med ny befattning
erbjuds de medarbetare som idag har en tillsvidaretjänst som barnskötare men som saknar
pedagogisk utbildning möjlighet att utbilda sig till barnskötare
Hösten 2020
• Löneläge och basvärdering
• Beskrivning av uppdrag
• Information och förhandling
• Uppdrag införande till UBN
• Information och dialog med medarbetare kring kommande nya yrkesroller, ansvar,
organisation.
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Våren 2021
• Kommunikation avseende kommande nya krav för tillsvidareanställning till pågående och
nya timvikarier och visstidsanställda
• Information och dialog med medarbetare kring nya yrkesroller, ansvar, organisation
Hösten 2021
• Pedagogisk utbildning 500 gymnasiepoäng blir krav för tillsvidareanställning i Ales
förskoleverksamhet
• Anställningar på ny befattning förskoleassistent införs i verksamheten om sökande uppfyller
kravet
Krav på utbildning till förskoleassistent för tillsvidaretjänst inom förskolan
Från och med hösten 2021 kommer en pedagogisk utbildning att krävas för en tillsvidaretjänst inom
förskolans pedagogiska verksamhet. Syftet är att skapa ett tydligt instegsarbete i förskolan med
enkla möjligheter att bygga på utbildning till barnskötare. Syftet är också att få fler medarbetare
med pedagogisk utbildning och därmed höja kompetensnivån.
De tillfällen sektorn inledningsvis kommer att tillsvidareanställa förskoleassistenter är när
arbetsgivaren annonserar efter barnskötare men ej får behöriga sökanden och/eller när medarbetare
som arbetet som vikarier eller allmän visstidsanställda över tid konverteras in.
Medarbetare som idag har en tillsvidaretjänst som barnskötare men som saknar pedagogisk
utbildning erbjuds möjlighet att utbilda sig till barnskötare under perioden 2020-2023. Avsikten är
att alla tillsvidareanställda i förskolan ska ha genomgått en pedagogisk utbildning. För det fåtal
medarbetare som aktivt väljer att inte påbörja utbildning kommer en gräns dras vid 10 år i yrket då
man behåller sin titel som barnskötare. För de medarbetare som efter samtal väljer att inte påbörja
utbildning och som har färre år i yrket än 10 kommer tjänsten att skrivas om till förskoleassistent.
Organisation
Den inre organisationen kommer att planeras utifrån enheternas förutsättningar och behov och
samtliga yrkeskategorier kan schemaläggas inom förskolans öppettider.
Antalet förskoleassistenter i organisationen kommer att styras av tillgång på kategorierna
barnskötare och förskollärare.
Beskrivning av uppdrag
Förskoleassistenten arbetar med att assistera arbetet på förskolan utifrån förskolans läroplan.
Arbetet fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet i förskolan. Förskoleassistenten genomför redan
planerade aktiviteter dels självständigt men också tillsammans med och under ledning av
förskollärare och barnskötare. I arbetet är förskoleassistenten en del av arbetslaget och samarbetar
med övriga kollegor för att nå god måluppfyllelse
Exempel på arbetsuppgifter kan vara att praktiskt förbereda arbetsmoment t ex plocka fram och
undan material, förbereda måltider etc. Administration och enklare dokumentation av vardagsarbete
kan ingå. Arbetsuppgifter kan vara att öppna och stänga förskolan.
I förskoleassistentens roll ingår den vardagliga kontakten med vårdnadshavare vid hämtning och
lämning. Detta innebär att samtal om barnets utveckling och lärande inte ingår i
förskoleassistentens arbetsuppgifter.
Arbetsfördelning och arbetsuppgifter utformas utifrån behov i verksamheten.
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Riktlinjer vid lönesättning och BAS värdering
Vid BAS värdering av tjänsten förskoleassistent hamnar denna inom BAS grupp A. Andra yrken
som återfinns där är ex. lokalvårdare och måltidsbiträden.
AID kod, förskoleassistenter kommer initialt ha samma AID kod som barnskötare då det ännu inte
tagits fram unikt AID för yrkesgruppen.
Lönesättning kommer att ske enligt lokalt avtal gällande lägsta löner för tjänster inom Kommunals
område. Lönesättningen kommer i linje med detta baseras på tidigare yrkeserfarenhet och
utbildning inom området (som minst 500 p yrkesinriktning, gymnasienivå).
Information och kommunikation
Information kommer att tas fram för vikarier som påbörjar arbete i förskolan. Informationen
kommer innehålla villkor för tillsvidareanställning där utbildning till, som kortast förskoleassistent
500 p, behöver påbörjas inom ett år för att kunna erhålla en tillsvidaretjänst.
Information och dialog med medarbetare i förskoleorganisationen kring kommande nya yrkesroller,
ansvar och organisation har påbörjats och kommer att fortsätta.
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ALE

Protokoll förhandling enligt S 11 MBL
Plats: Kyrkbyskolan, Nödinge

Datum: 2020-11-03
Tid:08:30

2020-11-03

För arbetsgivaren
Asa Ericson, Sektorchef
Marika Tollesson, Verksam hetchef
Linnéa Eskilsson Almqvist, HR-specialist
För arbetstagarorgan isationen
Petra Johansson, Lärarförbundet
Närvarande;
Sladjana Gustafsson, Kom munal
Marie Bergelin, Kommunal

Arende

lnförande av ny ny yrkeskategori, Specialistbarnskötare iförskolan

s1
Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av att Ale kommun under september 2021 avser att
införa yrkeskategorin specialistbarnskötare.

s2
Arbetsgivaren redogör för förslaget vilket innebär att en tydlig befattningstrappa med både instegsjobb
(förskoleassistent) samt möjligheter till vidareutbildning för barnskötare. Den nya rollen som
specialistbarnskötare är ett komplement för att höja kompetensen i förskolan och skapa förutsättningar för
god utbildning och undervisning trots brist på förskollärare.
Specialistbarnskötaren är en del av arbetslaget med särskilt uppdrag att utveckla lärmiljöer, arbetssätt och
metoder inom sitt specialistområde på den befintliga arbetsplatsen. De två specialistområden som hittills
finns är språkutveckling och lärmiljöer.
Specialistbarnskötaren kan på initiativ av rektor få uppdrag att leda kollegiala lärprocesser
inom sitt specialistområde på enheten. Detta sker då i samverkan med och under ledning av förskollärare
som ansvarar för undervisning och utbildningens kvalitet. Arbetsfördelning och arbetsuppgifter
utformas utifrån verksamhetens behov.
Vid genomförd BAS-värdering av tjänsten Specialistbarnskötare ligger denna inom BAS grupp D

Lönesättning kommer vid nyanställning sättas utifrån tidigare erfarenhet och utbildning.
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s3

Arbetstagarorganisationen har följande kommentarer till, förändringen.
"Lärarförbundet är införstådd med svårigheten av kompetensfÖrsörjningen inom fÖrskolan och som
prognosen ser ut kommer det behövas utbildas fler förskollärare än vad som söker sig till förskoleläralinjen.
Vi vill ändå poängtera att arbetsgivaren måste verka för, ha en plan, för att behålla och rekryterar fler
förskollärare inom förskolan. Vi motsätter oss inte att Ale kommun utbildar och höjer nivån på barnskötarna
för dem som är tillsvidareanställda i kommunen. Men Ale kommun behöver se över förutsättningarna för att
vidareutbilda sig till förskollärare så att fler vill utbilda sig. För att uppnå målen i läroplanen och bibehålla
kvalitén i förskolan behöver kommunen satsa på att fler vill utbilda sig till förskollärare. Lärarförbundet är
oroliga för att det kommer finnas få förskollärare på vissa enheter. Vi kan se att förskollärare söker sig till
enheter där fler förskollärare arbetar samt med färre förskollärare i kommunen blir arbetsbelastningen hög
för de förskollärare som är kvar."

Lärarförbundet har inget att erinra.
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Protokoll förhandling enligt S 11 MBL
Plats: Kyrkbyskolan Nödinge

Datum: 2020-11-03
Tid:08:30

2020-11-O3

För arbetsgivaren
Asa Ericson, Sektorchef
Marika Tollesson, Verksamhetschef
Linnéa Eskilsson Almqvist, HR Specialist
För arbetstagarorgan isationen
Petra Johansson, Lärarförbundet
Närvarande:
Sladjana Gustafsson, Kommunal
Marie Bergelin, Kommunal

Arende

lnförande av ny befattningen förskoleassistent iförskolan

s1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av att införandet av yrkeskategorin förskoleassistent.

s2

Arbetsgivaren redogör för förslaget vilket innebär att Ale från och med september 2021 kommer kräva en
pedagogisk utbildning för en tillsvidaretjänst inom förskolans pedagogiska verksamhet. Syftet är att skapa ett
tydligt instegsarbete iförskolan med enkla möjligheter att bygga på utbildning till barnskötare. Syftet
är också att få fler medarbetare med pedagogisk utbildning och därmed höja kompetensnivån.
Medarbetare som idag har en tillsvidaretjänst som barnskötare men som saknar pedagogisk
utbildning erbjuds möjlighet att utbilda sig till barnskötare under perioden 2O20-2O23. Avsikten är att
alla tillsvidareanställda i förskolan ska ha genomgått en pedagogisk utbildning. För det fåtal medarbetare
som aktivt väljer att inte påbörja utbildning kommer en gräns dras vid 10 år i yrket då man behåller sin titel
som barnskötare. För de medarbetare som efter samtal väljer att inte påbörja utbildning och som har färre år
i yrket än 10 kommer tjänsten att skrivas om till förskoleassistent.
BAS värdering, A. Aid-kod kommer följa SKRs arbete och tills ny AID-kod tagits fram kommer
förskoleassistenter inneha samma AID kod som barnskötare. Yrkesgruppen kommer lönesättas enligt lokalt
löneavtal och utbildning samt tidigare erfarenhet inom yrket.
För mer information se Bilaga: lnförande förskoleassistent
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Ale kommun

Organisationsnummer

Telefon

E-post

SE-449 80 Alafors

212000-1439

0303-70 30 00

kommun@ale.se

www.ale.se

ALE

"Lärarförbundet är införstådd med svårigheten av kompetensförsörjningen inom förskolan och som
prognosen ser ut kommer det behövas utbildas fler förskollärare än vad som söker sig till förskoleläralinjen.
Vi vill ändå poängtera att arbetsgivaren måste verka för, ha en plan, för att behålla och rekryterar fler
förskollärare inom förskolan. Vi motsätter oss inte att Ale kommun utbildar och höjer nivån på dem som inte
har någon utbildning och som är tillsvidareanställda i kommunen, men vi anser inte att vi ska rekrytera till
den låga nivån som förskoleassistent är. Ale kommun behöver se över förutsättningarna för att vidareutbilda
sig till förskollärare så att fler vill utbilda sig. För att uppnå målen i läroplanen och bibehålla kvalitén i
förskolan behöver kommunen satsa på att fler vill utbilda sig till förskollärare. Lärarförbundet är oroliga för att
det kommer finnas få förskollärare på vissa enheter. Vi kan se att förskollärare söker sig till enheter där fler
förskollärare arbetar samt med färre förskollärare i kommunen blir arbetsbelastningen hög för de
förskollärare som är kvar."
Lärarförbundet vill att specifika frågor för förtydliganden kopplade till bilaga förskoleassistent bifogas
protokollet tillsammas med de svar som givits från arbetsgivaren.
Förhandlingen avslutas i oenighet
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Protokoll förhandling enligt S 11 MBL
Plats: Kyrkbyskolan, Nödinge
Datum: 2020-11-03

2020-11-03

Tid:08:30
För arbetsgivaren
Asa Ericson, Sektorchef
Marika Tollesson, Verksamhetchef
Linnéa Eskilsson Almqvist, HR-specialist
För arbetstagarorgan isationen
Sladjana Gustafsson, Kom munal
Marie Bergelin, Kommunal

Arende

lnförande av ny ny yrkeskategori, Specialistbarnskötare

s1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av att Ale kommun i september 2O21 avser att införa
yrkeskategorin specialistbarnskötare.

s2
Arbetsgivaren redogör för förslaget vilket innebär att en tydlig befattningstrappa med både instegsjobb
(förskoleassistent) samt möjligheter t¡ll vidareutbildning för barnskötare till specialistbarnskötare. Den nya
rollen som specialistbarnskötare är ett komplement för att höja kompetensen i förskolan och skapa
förutsättningar för god utbildning och undervisning trots brist på fôrskollärare.
Specialistbarnskötaren är en del av arbetslaget med särskilt uppdrag att utveckla lärmiljöer, arbetssätt och
metoder inom sitt specialistområde på den befintliga arbetsplatsen. De två specialistområden som hittills
finns är språkutveckling och lärmiljöer.
Specialistbarnskötaren kan på initiativ av rektor få uppdrag att leda kollegiala lärprocesser
inom sitt specialistområde på enheten. Detta sker då i samverkan med och under ledning av forskollärare
som ansvarar för undervisning och utbildningens kvalitet. Arbetsfördelning och arbetsuppgifter
utformas utifrån verksamhetens behov.
Vid genomförd BAS-värdering av tjänsten Specialistbarnskötare ligger denna inom BAS grupp D. AID-kod
kommer följa nationella riktlinjer och tills ny AID-kod tagits fram kommer specialsitbarnskötare inneha
samma AID kod som barnskötare. Lönesättning kommer vid nyanställning sättas utifrån tidigare erfarenhet

och utbildning.
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Gällande de medarbetare som hösten 2019 påbörjade sin utbildning till Specialiserad barnskötare med
inriktning språkutveckling kommer verksamhet förskola avsätta en pott på 9000 kr. Potten
kommer att fördelas mellan dessa medarbetare utifrån det uppdrag som de får. Nya
tjänster utannonseras med specialiserade uppdrag utifrån hela kommunens behov. Minimibeloppet för
medarbetare som genomfört utbildningen och börjar på en ny tjänst är 1000 kr utöver ordinarie
löneöversyn. Detta innebär att 6000 av de 9000 är öronmärkta för respektive individ som får ny tjänst,
3000 kr fördelas individuellt enligt ovan. Påslaget ska ej påverka ordinarie löneöversyn.
För de tre medarbetare som påbörjat utbildning höst 2020 kommer motsvarande 4500 kr att avsättas
lönesättning vid ny yrkesroll.

för

För mer information se Biliaga: lnförande specialist barnskötare.

s3

Arbetstagarorganisationen foljande kommentarer till förändringen.
Kommunal motsätter sig att Lärarförbundet är med och förhandlar då det berör kommunals kollektivavtal och
medlemmar. Arbetsgivaren separerar därför protokollen för Kommunal och Lärarförbundet.

Förhandlingen avslutas i enighet.
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Protokoll förhandling enligt S 1 1 MBL
Plats: Kyrkbyskolan Nödinge

Datum: 2020-11-03
Tid:08:30

2020-11-03

För arbetsgivaren
Asa Ericson, Sektorchef
Marika Tollesson, Verksamhetschef
Linnéa Eskilsson Almqvist, HR Specialist
För arbetstagarorgan isationen
Sladjana Gustafsson, Kommunal
Marie Bergelin, Kommunal
Närvarande
Petra Johansson, Lärarförbundet

Ärende

lnförande av ny yrkeskategori, Förskoleassistent

s1
Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av att införandet av befattningen förskoleassistent.

s2

Arbetsgivaren redogör för förslaget vilket innebär att Ale Kommun från och med september 2021
kommer kräva en gymnasial pedagogisk utbildning ( 500 p) för en tillsvidaretjänst inom förskolans
pedagogiska verksamhet. Syftet är att skapa ett tydligt instegsarbete i förskolan med enkla möjligheter att
bygga på utbildning till barnskötare. Syftet är också att få fler medarbetare med pedagogisk utbildning och
därmed höja kompetensnivån.
Medarbetare som idag har en tillsvidaretjänst som barnskötare men som saknar pedagogisk
utbildning erbjuds möjlighet att utbilda sig till barnskötare under perioden 2020-2023. Avsikten är att
alla tillsvidareanställda i förskolan ska ha genomgått en pedagogisk utbildning. För det fåtal medarbetare
som aktivt väljer att inte påbörja utbildning kommer en gräns dras vid 10 år i yrket då man behåller sin titel
som barnskötare. För de medarbetare som efter samtal väljer att inte påbörja utbildning och som har färre år
i yrket än 10 kommer tjänsten att skrivas om till förskoleassistent.
BAS-grupp A. Aid-kod kommer följa nationella riktlinjer och tills ny AID-kod tagits fram kommer
förskoleassistenter inneha samma AID kod som barnskötare. Yrkesgruppen kommer lönesättas enligt lokalt
löneavtaloch utbildning samt tidigare erfarenhet inom yrket.
För ytterligare information se bilaga 1, lnförande förskoleassistent.
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Arbetstagarorganisationen följande kommentarer till förändringen
Kommunal motsätter sig att Lärarförbundet är med och förhandlar då det berör kommunals kollektivavtal och
medlemmar. Arbetsgivaren separerar därför protokollen för Kommunal och Lärarförbundet.
Kommunal vill att protokollet kompletteras med en tydlig utbildningsplan kring när medarbetare som ska
utbilda sig till Barnskötare kommer att vara klara.
Förhandlingen avslutas i enighet.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-04

UBN § 115

Dnr UBN.2020.408

Införande av nya yrkeskategorier inom förskolan
Åsa Ericson, sektorchef och Marika Tollesson, verksamhetschef förskola,
informerar om förslaget att införa två nya yrkeskategorier; Förskoleassistent
samt Specialistbarnskötare, inom förskolan.
Personalrepresentanterna Marie Bergelin, Kommunal och Fredrik Blomquist,
Lärarförbundet, informerar om arbetstagarorganisationernas syn på förslaget.
Ärendet
Mot bakgrund av en stor kommande kompetensbrist inom utbildningsverksamheterna har Utbildningsnämnden Hållbar kompetensförsörjning som
ett målområde. Som stöd i det arbetet finns GR:s Branschråd förskola samt
Branschråd grundskola. Inom ramen för Branschråd förskolas arbete har en ny
befattningstrappa med två nya yrkeskategorier föreslagits kommunerna.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-03 beslutades att ge sektorn i
uppdrag att under hösten 2020 presentera en plan för införande av de
framtagna nya yrkeskategorierna i förskolan.
Sektor utbildning har nu tagit fram Införande av nya yrkeskategorier inom
förskolan och föreslår införande av yrkeskategorierna; Specialistbarnskötare
och Förskoleassistent.
Specialistbarnskötare
Den nya befattningen som Specialistbarnskötare är en ny roll med utbildning
på YH-nivå. Den syftar till att höja kompetensen i förskolan och skapa
förutsättningar för god utbildning och undervisning trots brist på
förskollärare.
Förskoleassistent
Den nya befattningen som Förskoleassistent tydliggör uppdraget för ett första
arbete med tillsvidareanställning inom förskolan. Den höjer också kraven
avseende utbildning för en tillsvidareanställning, vilket är ett sätt att öka
kompetensen i förskolan och skapa förutsättningar för god utbildning och
undervisning trots brist på förskollärare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-28 Införande av nya yrkeskategorier inom
·
utbildningsområdet
Införande av yrkeskategori Specialistbarnskötare
·
Införande av yrkeskategori Förskoleassistent
·
MBL-protokoll 2020-11-03
·

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-04

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att införa
yrkeskategorierna Specialistbarnskötare och Förskoleassistent.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar detsamma.
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa
yrkeskategorierna Specialistbarnskötare och Förskoleassistent.
_______
Beslutsexpediering
För vidare hantering

Verksamhetschef Förskolan
För kännedom

HR-avdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-HR.2021.52
Datum: 2021-01-21
HR-specialist Jenny Bergman
Kommunstyrelsen

Riktlinje för chefer i Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för chefer i Ale kommun.
Sammanfattning
Riktlinje för chefer i Ale kommun beskriver arbetsgivarens förväntningar på chefer, både
utifrån förhållningsätt, agerande och kompetens. Riktlinjen tydliggör vidare det stöd chefer
kan förvänta sig få av sin arbetsgivare samt uttrycker arbetsgivarens syn på
ledarskapsutveckling. Utifrån riktlinjen skapas en tydlig utgångspunkt för vidare arbete med
exempelvis chefsrekrytering och ledarskapsutveckling.
Genom riktlinjen ges en tydlig gemensam syn på vad som förväntas av en chef och vad denne
kan förvänta sig av Ale kommun som arbetsgivare. Något som i sin tur bidrar och stärker
uppfattningen och upplevelsen av Ett Ale, En arbetsgivare. Sammantaget ges bättre
förutsättningar för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.
Denna riktlinje visar hur Ale kommun ser på rollen som chef och hur kommunen som
arbetsgivare vill stödja chefsrollen och utveckla chefens ledarskap. Riktlinjen är även till för
att öka tydligheten i hur en chef i Ale kommun förväntas agera.
Riktlinjer för chefer i Ale kommun tar utgångspunkt i Ale kommuns uppdrag, vision,
värdegrund och förhållningssätt.

Malin Olsson

Jenny Bergman

HR - chef

HR-specialist

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-21
Riktlinje för chefer i Ale Kommun

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutet skickas till:
För vidare hantering
Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef
För kännedom
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer
Ärendet
Riktlinje för chefer i Ale kommun beskriver arbetsgivarens förväntningar på chefer, både
utifrån förhållningsätt, agerande och kompetens. Riktlinjen tydliggör vidare det stöd chefer
kan förvänta sig få av sin arbetsgivare samt uttrycker arbetsgivarens syn på
ledarskapsutveckling. Utifrån riktlinjen skapas en tydlig utgångspunkt för vidare arbete med
exempelvis chefsrekrytering och ledarskapsutveckling.
Genom riktlinjen ges en tydlig gemensam syn på vad som förväntas av en chef och vad denne
kan förvänta sig av Ale kommun som arbetsgivare. Något som i sin tur bidrar och stärker
uppfattningen och upplevelsen av Ett Ale, En arbetsgivare. Sammantaget ges bättre
förutsättningar för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.
Ekonomisk bedömning
Riktlinjen för chefer i Ale kommun implementeras inom ordinarie verksamhet och medför de
ekonomiska konsekvenserna handlar om att systematiska nyttja de
kompetensutvecklingmedel som avsätts i budget.
Invånarperspektiv
Att arbeta medvetet med Riktlinjen för chefer i Ale kommun bidrar till att säkerställa en
likvärdighet i både personalpolitik och rekrytering. Sammantaget ges bättre förutsättningar
att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare samt att kommunens medarbetare har eller
kommer att få relevant kompetens. Effekten på invånare bedöms gynna invånarperspektivet
både utifrån kommunens roll som arbetsgivare till kommuninvånare samt som
tjänsteleverantör där relevant kompetens påverkar kvalitet och effektivitet.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Remissyttrande
Riktlinjen för chefer inte behandlats i remissform men dialog om form och innehålla har
genomförts i förvaltningsledningen. Riktlinjen kommer också diskuteras med
personalföreträdare i centralt Informations och förhandlingsmöte 2021-01-28.
Beslutets genomförande
När riktlinjen för chefer i Ale kommun är antagen kommer samtliga chefer inom
organisationen få en presentation av vad den står för och dess innehåll.
Riktlinjen för chefer i Ale kommun kommer också att publiceras i HR-handboken samt på
ale.se.
Förvaltningens bedömning
Utifrån ovanstående bakgrund och bifogat dokument gör sektor kommunstyrelsen
bedömningen att införandet av riktlinjer för chefer i Ale kommun tydliggör arbetsgivarens
förväntningar på chefer, både utifrån förhållningsätt, agerande och kompetens. Riktlinjen
tydliggör även det stöd chefer kan förvänta sig att få av sin arbetsgivare samt arbetsgivarens
syn på ledarskapsutveckling. Riktlinjen ger en tydlig gemensam syn på vad som förväntas av
en chef och vad denne kan förvänta sig av Ale kommun som arbetsgivare. Sammantaget ges
bättre förutsättningar för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.
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Riktlinje för chefer i Ale kommun
Denna riktlinje visar hur Ale kommun ser på rollen som chef och hur kommunen som arbetsgivare vill stödja
chefsrollen och utveckla chefens ledarskap. Riktlinjen är även till för att öka tydligheten i hur en chef i Ale
kommun förväntas agera.
Riktlinjer för chefer i Ale kommun tar utgångspunkt i Ale kommuns uppdrag, vision, värdegrund och
förhållningssätt.

Att vara chef i Ale kommun
Uppdraget som chef i Ale kommun innebär att skapa möjligheter till ett brett samarbete mellan
kommunens medarbetare och invånare för att uppnå gemensamma övergripande mål. Verksamhetsansvar
innebär att skapa nytta och mervärde för kommunens invånare.
Chefens förhållningssätt skall präglas av stolthet, omtanke och lust.
 Stolthet: Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
 Omtanke: Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
 Lust: Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje.
En chef förväntas vara öppen och ha modet att prova nya arbetssätt och vägar samt uppmuntra
medarbetare till nytänkande och kreativitet. En chef förväntas även utifrån sin tydliga förankring i
arbetsgivaruppdraget inspirera, skapa delaktighet och leda sina medarbetare utifrån genomarbetade och
kommunicerade beslut. Detta bygger tillitsfulla relationer till medarbetarna, medarbetare som i sin tur
vågar, kan och vill utveckla sin profession och sin roll som Ale kommuns medarbetare.

Chefens uppdrag
Ale kommuns chefer arbetar med att förenkla människors vardag genom att leda och förnya verksamheten.
Chefen arbetar för en verksamhet som är professionell och lättillgänglig för invånare, besökare och
näringsliv. Tillgänglighet visas i form av god service, enkel och tillgänglig information samt rättsäkerhet,
objektivitet och proportiononellt agerande.
En chef är tydlig i sina förväntningar och är en förebild i organisationen. Chefens uppdrag beskriver
ansvarsområden medan ledarskap är chefens sätt att agera och leda verksamhet samt medarbetare.
En chef förväntas inom ramen för de tre huvudsakliga ansvarsområdena, verksamhets-, budget- och
personalansvar, medverka i att hålla samman organisationen samt samarbeta för att bidra till bästa nytta för
de intressenter i form av finansiärer, besökare, näringsidkare och användare av kommunala tjänster samt
och för sina medarbetare.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Verksamhetsansvar:
o Driver, utvecklar och förnyar verksamheten inom ansvarsområdet
o Följer upp mål och resultat
o Agerar för att säkerställa relevant kvalité i verksamheten
o Leder verksamheten på ett sätt som ökar tilliten till invånare och medarbetare
o Leder arbetet och fördelar ansvar och befogenheter
o Samarbetar inom kommunen och med arbetstagarorganisationer samt med övriga berörda
verksamheter/myndigheter



Budgetansvar:
o Arbetar för en god ekonomisk hushållning
o Signalerar tidigt om förändrade behov eller avvikelser i tilldelad budget
o Driver verksamheten ekonomiskt hållbart med helhets ekonomi som mål , följer riktlinjer
och anvisningar, kommunens verksamhetsplan och övriga styrdokument
o Följer upp verksamheten och den ekonomiska redovisningen



Personalansvar:
o Rekryterar rätt kompetens och introducerar nya medarbetare
o Utvecklar och stärker medarbetare, har tillit till deras förmågor, integritet och vilja att bidra
utifrån medarbetares och verksamhetens bästa
o Genomför utvecklings- och lönesamtal, sätter lön baserat på ansvar, befogenhet,
kompetens och prestation
o Följer upp frisk- och sjuktal och driver systematiskt arbetsmiljöarbete
o Skapar delaktighet inom verksamheten
o Uppmuntrar kommande ledare
o Arbetar med strategiskt personalförsörjningsarbete

Stöd för chefens utveckling
Med fokus på chefskapet och ledarkompetensen ska Ale kommuns chefer ges förutsättningar att utveckla
sin roll och profession för att kunna agera som trygga chefer med ett ledarskap som präglas av tydlighet,
trygghet och mod.
Den ledarskapsutveckling som eftersträvas av Ale kommun ska genomföras på ett sådant sätt att det stärker
chefen som person, ger kunskap och möjlighet att agera utifrån situation, individ och verksamhetens bästa.
För att stärka chefskapet krävs faktakunskap vilket ger legitimitet för rollen och trovärdighet i chefskapet.
Faktakunskap är exempelvis:
 Arbetsmiljöutbildning
 Lagar och avtal
 Intern organisationsspecifik utbildning
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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För att stärka ledarkompetensen krävs utbildningsinsatser som bidrar till att stärka chefen som person och
ge förutsättningar till ett tryggt och hållbart ledarskap, där chef vågar och kan agera även i svåra situationer,
känna tillit till sig själv och sina medarbetare. Utbildningsinsatser är exempelvis:
 Ledarskapsutvecklingsprogram
 Kunskapsöverföring
 Effektiva team
 Hållbart ledarskap
 Strategiskt personalförsörjningsarbete
Dessa insatser främjar goda chefer och medverkar till att kommunen uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare och når organisationens mål.

Proaktivt förhållningsätt
Ale kommuns ledarskapsutveckling för chefer säkrar behovet i dag men ska också säkra det
kompetensbehov som kan behövas i framtiden.
Ale kommuns chefer ska ha relevant baskunskap baserad på en akademisk grund.
Rollinnehavaren, så väl befintliga, internt och externt nyrekryterade, ska rustas med kompetens för sin
tjänst och arbetsgivar uppdraget.
Perspektivet ger ett proaktivt förhållningsätt och bidrar till ett strategiskt personalförsörjningsarbete för
kommunens chefsbefattningar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.423
Datum: 2021-01-27
Avdelningschef Daniela Ölmunger
E-post: daniela.olmunger@ale.se
Kommunstyrelsen

Samråd för förslag till översiktsplan
Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021 föreligger såsom samrådshandling. Förslaget
kommer enligt reglerna i plan- och bygglagen att ställas ut för samråd i cirka en månad, under
februari-mars 2021. Under denna tid kommer förslaget att finnas för granskning på
kommunhuset i Nödinge samt på kommunens webbplats www.ale.se.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreliggande förslag till ”Översiktsplan för Ale kommun – Ale
ÖP 2021” ska skickas ut på samråd enligt 3 kap. 7 och 8 §§ plan och bygglagen (2010:900).
Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Daniela Ölmunger
Avdelningschef

Barbro Sundström
Strategisk chef

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande
Samrådshandling för ny ÖP

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Barbro Sundström, strategisk chef
Daniela Ölmunger, avdelningschef strategi och uppföljning

För kännedom
Thomas Lenell sektorchef Samhällsbyggnad

Bakgrund
Gällande översiktsplan för Ale kommun har bearbetats och uppdaterats med anledning av
förändringar i lagstiftningen och pågående samhällsutveckling där kommunen ska fortsätta sin
tillväxt i befolkning och arbetsplatser.
Förvaltningen har i samråd med styrgrupp och arbetsgrupp för översiktsplan tagit fram ett
förslag till samrådshandling för översiktsplan för Ale kommun, ”Ale ÖP-2021”. Handlingarna
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består av en textdel med framtidsriktning, utmaningar kommunen står inför, strategier och
riktlinjer för att möta dessa förutsättningar samt tre kartor, en mark- och
vattenanvändningskarta, en värde- och hänsynskarta samt en strategikarta. Till
samrådshandlingen för ny översiktsplan finns även en miljökonsekvensbeskrivning.
Styrgrupp för framtagande av ny översiktsplan omfattar kommunstyrelsens ordförande Mikael
Berglund (M), vice ordförande Monica Samuelsson (S), kommunchef Maria Reinholdsson,
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou (M) samt vice ordförande Johan
Nordin (S).
Arbetsgrupp för framtagande av ny översiktsplan omfattar kommunstyrelsens ordförande
Mikael Berglund (M), vice ordförande Monica Samuelsson (S), samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Henrik Fogelklou (M), vice ordförande Johan Nordin (S), Marie Olsson (V), Geo de
Maré (MP), Jörgen Sundén (SD), Åke Niklasson (C), Sune Rydén (Kd), Jonas Lindberg (L),
Rolf Gustavsson (S) och Börje Ohlsson (AD)
Samråd/samverkan
Förslag till översiktsplan har utvecklats i samarbete med kontaktpersoner inom företrädesvis
sektor samhällsbyggnad i samband med utredningar av vissa prioriterade frågor i
översiktplanearbetet och avstämning av faktauppgifter. Avstämningsmöten har skett med Lilla
Edets kommun, Göteborgs stad, Alingsås kommun, Kungälvs kommun, Trafikverket och med
Länsstyrelsen.
Dialogmöten har genomförts med allmänheten under olika tematiska träffar och med
företrädare från näringsliv, föreningar och andra organisationer. Ambitionen har varit att ge alla
Alebor möjlighet att vara delaktiga i kommunens översiktsplanearbete. Underlaget från de olika
träffarna har bearbetats av arbetsgrupp och styrgrupp och utgör underlaget för den översiktsplan
som vuxit fram.
Efter samrådstidens slut kommer förslaget att bearbetas vidare och kompletteras, vilket
redovisas i en samrådsredogörelse. Därefter ska det justerade planförslaget, efter beslut i
kommunstyrelsen, ställas ut under våren 2021.
Facklig behandling har ej genomförts.
Remissyttrande
Formellt remissförfarande har ej skett.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Exploateringskostnader för enskilda utbyggnadsområden täcks vanligtvis genom
exploateringsavtal eller tomtförsäljning. För vissa utbyggnadsområden kommer en omfattande
kapacitetsförstärkning av övergripande tekniska försörjningssystem såsom va-ledningar,
vattentorn, övergripande gatunät mm krävas.
Driftkostnaderna för olika kommunala verksamheter kommer att öka i takt med ökat
verksamhetsunderlag. Även skatteintäkter och avgifter ökar. Den ekonomiska konsekvensen av
översiktsplanens utvecklingsområden är svår att bedöma i dagsläget då olika ställningstaganden
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kommer att behöva göras vid olika utbyggnadsskeden vilket kommer att medföra en ekonomisk
konsekvens.
Barnperspektivet
Enligt Barnkonventionen har barn rätt till en miljö, fysisk och psykisk som gynnar deras
utveckling och skapar förutsättningar för att barn ska kunna utvecklas som individer. I planen
för ny översiktsplan har barnens perspektiv varit en utgångspunkt för hur förslag på
tillväxtområden fokuseras kring tätorterna, detta för att skapa goda möjligheter för barns och
ungas närhet till kollektivtrafik, service och fritidsliv. Viktigt har också varit att bevara och
utveckla befintliga och nya grönområden som möjliggör för barn och unga att ta del av Ales
naturområden, både för rekreation och för fritidsaktiviteter.
Miljöperspektivet
Förlaget innebär en betydande miljöpåverkan då den föreslagna expansionen kommer att ta
områden som idag är skogsmark eller jordbruksmark i anspråk. Detta innebär en betydande
påverkan. För att säkerställa att miljöhänsyn är väl beslyst har en miljökonsekvensbeskrivning
genomförts. Viktigt i förslag till ny översiktsplan är att behålla de gröna kilarna mellan orterna
så att djur kan leva där och människor kan fortsätta ha grönområdena nära sig.
Funktionshinderperspektivet
Att planera och utveckla samhällen där alla människor, oavsett livsförutsättningar, kan leva liv
som skapar utrymme för dem att utvecklas och leva väl är en utgångspunkt för förslaget till ny
översiktsplan.Viktigt i förslaget har varit att brett belysa tillgänglighet från olika perspektiv för
att säkerställa att förslaget till ny översiktsplan skapar möjligheter för detta.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
·

Ale kommuns vision

·

Energi- och klimatstrategin

·

Näringslivsstrategin

Ärendets kommunikationsbehov
Förslaget kommer enligt reglerna i plan- och bygglagen att ställas ut för samråd i cirka 1
månad, preliminärt under februari-mars 2021. Under denna tid kommer förslaget att finnas för
granskning på kommunhuset i Nödinge samt på kommunens webbplats www.ale.se. "Under
samrådet ska förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det
planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget redovisas". (Samråda om
det sammanvägda förslaget - PBL kunskapsbanken - Boverket )
Förvaltningens bedömning och motivering
Inriktningen på översiktsplanearbetet har varit att i första hand ge förslag på nya
expansionsområden för bostäder och verksamheter i en tillväxtkommun som ska nå en
omfattande befolkningsutveckling fram till 2050. Det är framför allt i de pendelnära
tätortsområdena kommunen ska växa där möjligheten till kollektivtrafik och utvecklad service
är god. I förslag till samrådshandling för ny ÖP finns föreslagna nya markområden för över 7
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200 bostäder utpekade. Kommunen har i dagsläget stor brist på mark för
näringslivsverksamhet. I översiktsplanearbetet har ett viktigt utredningsområde varit att ta fram
mark för verksamhet. I föreliggande förslag har därför nya områden för verksamhetsmark
identifierats.
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Del 1 INLEDNING OCH FRAMTIDSBILD
1.1 Inledning
Ale står inför en framtid med stora samhällsförändringar och globala utmaningar. För att hantera dem,
hitta lösningar och nå en hållbar samhällsutveckling krävs det samarbete på alla nivåer och mellan
samhällets alla aktörer. Globala megatrender, hållbarhetsmål och utmaningar påverkar kommunen på
lokal nivå, samtidigt som lokala aktiviteter kan få en påverkan globalt.
Översiktsplanen är kommunens strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i
ett långsiktigt perspektiv. Samrådsförslaget redovisar visioner för framtiden, strategiska vägval och
riktlinjer för hur mark- och vattenområden i Alesamhället föreslås utvecklas och bevaras.
En arbetsgrupp bestående av representanter från alla partier har deltagit i arbetet med framtagandet av
förslag till ny översiktsplan. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp där kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande har ingått tillsammans med kommunchef.
Arbetsprocessen har anpassats till de begränsningar som rådande pandemin utgör.
Översiktsplanering regleras i plan- och bygglagen. Kommunen ska upprätta en samrådshandling, som
är ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget ska ställas ut och samrådas med boende och verksamma,
myndigheter, kommuner och andra som är berörda i en samrådsfas. Efter samrådet bearbetas förslaget
utifrån de synpunkter som skriftligt framförts och därefter ställs det omarbetade förslaget till
översiktsplan ut för granskning. Efter inkomna synpunkter bearbetas förslaget, och kan därefter läggas
fram till kommunfullmäktige för antagande.

UPPDRAG

SAMRÅD

GRANSKNING

Möjlighet
att lämna
synpunkter

Möjlighet
att lämna
synpunkter

GODKÄNNANDE

ANTAGANDE

Bild 1 Schematisk bild över processen från beslut till antagning av översiktsplan

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

1.2.1 Så här läser du översiktsplanen
Översiktsplanen är upprättad i ett digitalt gränssnitt och kan läsas på: https://op.ale.se. Den innehåller
sju delar, vilka tillsammans beskriver vision, förutsättningar, strategier och riktlinjer samt
konsekvenser av planens genomförande.
Del 1 - Inledning och framtidsbild – här redogörs för utgångspunkter, globala och lokala utmaningar
och i framtidsbilden tecknas en vision av hur livet skulle kunna se ut i Ale 2050.
Del 2 - Användning av mark och vatten – här visas föreslagen framtida användning av mark och
vatten i Ale kommun. Här visas även befintligt mark- och vattenanvändning.
Del 3 - Strategi och riktlinjer – här beskrivs mer detaljerade förhållningssätt när det gäller utveckling
av den fysiska miljön i tätort och på landsbygd. Den inledande strategin beskrivs och under tematiska
områden finns riktlinjer att beakta vid planering, anläggning och byggande.
Del 4 - Värden och hänsyn – här återges kommunens ställningstaganden i förhållande till intressen på
nationell nivå, och vilka objekt eller områden som berörs i Ale när det gäller kulturmiljö, naturvård
och totalförsvaret. Här redovisas även andra viktiga allmänna intressen som skall tas hänsyn till vid
planering, anläggning och byggande.
Del 5 - Mellankommunala intressen – här finns angivet intresseområden som kan beröra och påverka
mark- och vattenanvändning i angränsande kommuner och kring vilka samarbetet behövs.
Del 6 - Ale översiktsplan 2021 Miljökonsekvensbeskrivning – beskriver konsekvenser av att
genomföra översiktsplanens förslag till strategier och markanvändning, jämfört med utgångspunkten
att Ale översiktsplan från 2007 fortsatt skulle gälla.
Del 7 - Orter – under den här rubriken beskrivs mer detaljerat hur framtidsvisionen ser ut för
respektive ort, samt en mer detaljerad mark- och vattenanvändningskarta.
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1.3 Utmaningar och utgångspunkter
Ale står inför en framtid med stora samhällsförändringar och globala utmaningar. För att hantera dem,
hitta lösningar och nå en hållbar samhällsutveckling krävs det samarbete på alla nivåer och mellan
samhällets alla aktörer. Globala megatrender, hållbarhetsmål och utmaningar påverkar kommunen på
lokal nivå, samtidigt som lokala aktiviteter kan få en påverkan globalt.
Urbanisering
Allt fler människor flyttar in till städer och storstadsområden. Nya krav ställs på samhället för att den
snabba urbanisering som idag pågår, både globalt och regionalt, ska kunna ske på ett hållbart sätt.
Växande samhällen kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökande
sociala klyftor, spänning mellan olika utvecklingsområden och påfrestningar på ekosystem. Samtidigt
som urbaniseringen är en utmaning blir det också en drivkraft för nya möjligheter för arbetsmarknaden
framåt, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att människor ska kunna ha ett arbete. Fler branscher
utvecklas i de större urbana områdena vilket också påverkar ett områdes motståndskraft mot
ekonomiska kriser.

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

Ale har en kraftig inflyttning och högt barnafödande som beräknas fortsätta. Inflyttningen av
barnfamiljer från främst Göteborg har drivit tillväxten. Till år 2050 beräknas Ales befolkning ha ökat
från 31 400 personer (2019) till cirka 52 000 personer (2050). En snabb befolkningstillväxt innebär
flera utmaningar men också möjligheter för en kommun. En utmaning är att kunna tillgodose bostäder
och lokaler för verksamheter som matchar behoven. Bostadsmarknaden för utsatta grupper är svår,
vilket skapar behov av att bygga varierat. En fördel med tillväxten är att nya företag vill etablera sig i
kommunen och flera av de befintliga växer. Detta skapar en större arbetsmarknad där det finns plats
för fler personer att arbeta närmare sina hem. Det skapar också bättre förutsättningar för olika slags
yrken där människor som idag står längre från arbetsmarknaden får bättre möjlighet till arbete.
En ökande befolkning innebär även behov av att bygga ut infrastruktur och ett ökat tryck på trafiknät
och försörjningssystem såsom vatten- och avloppssystem (VA). Samtidigt står VA-infrastrukturen
inför konsekvenserna av ett förändrat klimat som innebär ytterligare påfrestningar.
Att allt fler flyttar in till kommunen kan leda till spänningar mellan olika perspektiv. Det kan handla
om att nuvarande och nyinflyttade kommuninvånare ska leva tillsammans, vikten av att få känna att
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man är en del av förändringarna eller förståelsen av varför vissa områden utvecklas medan andra
bevaras. Orters olika förutsättningar eller olika tillgång till grundläggande service kan förstärka
känslan av utanförskap eller uppdelning. Det ställer i sin tur krav på att inkludera invånare i frågor, att
utveckla former för dialog och att stärka den lokala demokratin så att spänning kan hanteras och lösas.
Samtidigt finns behovet av att också verka för trygga boendemiljöer och omgivningar som bidrar till
att känna en gemenskap och där olika alebor kan mötas. För en kommun likt Ale blir detta viktigt för
att inte odla ett framtida utanförskap eller polarisering mellan orterna.
Klimatförändringar, risker och hot
Ale, likt resten av världen, står inför en stor utmaning att minska utsläppen av växthusgaser. Detta för
att kunna hålla sig under 2-gradersmålet i enlighet med Parisavtalet och begränsa de lokala och
globala konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. För att klara det krävs en omställning av
samhället, både av den fysiska miljön och av våra livsstilsvanor. Hur vi planerar våra samhällen,
bygger infrastruktur och byggnader idag kommer att påverka våra utsläpp för en lång tid framöver.
Oavsett hur mycket och hur fort vi kommer lyckas att minimera utsläpp av växthusgaser så kommer
ett förändrat klimat att påverka kommunens utveckling framåt. Förändringar i klimatet är ett faktum
som Ale står inför idag och de effekter och konsekvenser som följer blir allt mer allvarliga, globalt
som lokalt. I samband med det hotas den biologiska mångfalden och flera ekologiska resurser som är
nödvändiga för vår överlevnad.
Förändringar i klimatet kan komma att synas i Ale på olika sätt. Extrema väderförhållanden antas öka i
framtiden och det innebär att bostäder och infrastruktur i Ale behöver kunna stå emot klimatrelaterade
utmaningar, såsom kraftiga skyfall, bränder och torka, lokala översvämningar samt höjda vattennivåer
i älven. I Ale finns även utmaningar kopplat till markföroreningar och skredrisker, vilket i
kombination också kan riskera förorena dricksvattentäkten Göta älv. Ytterligare utmaningar är att
minska negativa effekter av buller och luftföroreningar från trafik.
Klimathotet har i sin tur påverkan på andra områden och samhällets förutsättningar och möjlighet för
att bemöta utmaningar som livsmedelstrygghet, mänsklig säkerhet, tillgång till rent vatten, hållbart
nyttjande av naturresurser och ekosystem, hälsa samt ekonomisk tillväxt.

Bild 2. Risveden. Fotograf: Jonas Termén/Ale kommun
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Demografiska utmaningar
De kommande 20 åren kommer samhället att stå inför stora demografiska utmaningar där färre
personer ska försörja allt fler. Människor lever längre samtidigt som det är stora generationsgrupper
som går mot pensionsålder eller är i familjebildande åldrar. Utmaningen framåt innebär att det är
relativt få personer som kommer vara i en arbetsför ålder och som kan arbeta och betala skatt för att
tillgodose behoven i det nuvarande finansieringssystemet. Försörjningskvoten är ett sätt att följa
utvecklingen, där en högre kvot innebär att färre personer ska försörja allt fler. Ale har idag en hög
försörjningskvot som beräknas att röra sig mot rikets genomsnitt.

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

I Ale beräknas antalet personer över 80 år öka kraftigt de närmsta 10 åren, därefter minska på grund av
mindre generationsgrupper. Det är framför allt stora barnkullar födda under 1940-talet som påverkar.
Samtidigt ökar antalet nyfödda barn från stora årskullar som börjar bilda familj. Det ställer stora krav
på investeringar och innovationer inom välfärden då färre ska försörja fler som blir allt äldre. En
utmaning är att planera för den topp av äldre inom 10 år som sedan kommer att följas av en allt större
andel barn.
Utmaningen innebär även att rekrytera tillräckligt med arbetskraft för att ta hand om växande behov
inom kommunal service, som förskola, skola och äldreomsorg. Andra trender påverkar hur
arbetsmarknadens struktur och omfattning ser ut, vilket skapar utmaningar att tillgodose det ökande
behovet av framtida kompetenser. Att planera för att attrahera den arbetsföra befolkningen och skapa
förutsättningar för flexibla och innovativa arbetsplatser och verksamheter är en framtidsutmaning som
inte en aktör kan lösa själv.
Digitalisering och teknikutveckling
Teknologiska genombrott, digitalisering och automatisering är en genomgripande kraft som påverkar
samhällets alla delar. Tillgång till informations- och kommunikationsinfrastruktur har blivit en
förutsättning för att arbeta, delta och verka i samhället i allt högre grad. I Ale finns det tillgång för alla
hushåll till lägre nätverkshastigheter, men när det gäller det högre hastigheterna skiljer sig landsbygd
och tätorter åt. Utmaningen ligger i att planera för att allt fler saker, människor och tjänster behöver
tillgång till nätverk i framtiden. Samtidigt medför ett högteknologiskt samhälle en ökad sårbarhet för
både fysiska och digitala attacker.
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Teknikutvecklingen kan också medföra att förbrukning av el och andra resurser ökar, som i sin tur kan
bidra till stora påfrestningar för nuvarande elförsörjning. En utmaning är därför att planera för de
fysiska krav som en digitalisering ställer och hur markanvändning av infrastruktur kopplat till
bredband och elförsörjning ska se ut i framtiden.
Digitaliseringstrenden förändrar även människors beteenden och skapar därför nya behov och
förväntningar. Tillsammans med teknikutveckling skapas nya förutsättningar och möjligheter för
lokalt näringsliv. Vikten av att kunna tillhandahålla tjänster dygnet runt kommer att öka. Med en ökad
tillgänglighet för många olika aktörer hårdnar konkurrens och vissa verksamheter försvinner samtidigt
som andra uppstår. Det skapar behov av flexibla verksamhetsområden och arbetsplatser med god
tillgång till infrastruktur.
Globala och nationella hållbarhetsmål
Som framgår av de ovan nämnda områdena är globala trender och utmaningar också lokala. I och med
en allt mer globaliserad värld finns det utmaningar som kommer att påverka Ale i framtiden. Flera av
dessa kan kommunen inte kontrollera eller hantera ensam vilket kommer att innebära nödvändiga
omställningar för samhället.
För att åstadkomma en hållbar utveckling har samtliga länder i Förenta nationerna (FN) enats om en
gemensam agenda för att uppnå 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara, vilket
innebär att de balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner för att uppnå en hållbar
utveckling. En övergripande utgångspunkt i översiktsplanen är därför att styra samhällsutvecklingen i
en riktning där det är balans mellan olika värden. Det betyder att värden som tillgång till arbete, skola
och bostad, att uppleva trygghet och hälsa samt en naturmiljö som mår bra är tillsammans nödvändiga
för att uppnå hållbar samhällsutveckling. Utöver de globala målen finns även nationella och regionala
hållbarhetsmål inom exempelvis miljö och folkhälsa.

Bild 3. Foto: Mostphotos
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1.4 Framtidsbild Ale 2050 – Tillsammans mot en hållbar framtid

Bild 4 Illustration av framtidsbild Ale 2050.

Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales nuläge och
förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision.
I Ale samsas olika perspektiv, samhällens karaktärer och kvaliteter till en gemensam helhet. Vatten
och land; rofylld natur och vibrerande puls; självständighet och gemenskap; historia och framtid;
erfarenhet och innovation.
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Behoven är en drivande kraft för innovation och kreativitet
Alebornas behov omhändertas genom sömlös samverkan, smarta lösningar, service och digitala
system. Näringsliv, offentlig sektor och civila aktörer samskapar på gemensamma ytor och länkas
samman med det globala genom robust och smart infrastruktur. Det finns goda förutsättningar för
företagsamhet, kreativa, gröna och tjänsteproducerande näringar är en central del av det lokala
näringslivet. I Ale vågar vi testa idéer, skapa nya metoder och förverkliga drömmar.

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

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

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

Medskapande och delat ansvar
I Ale arbetar vi inte för – vi skapar ett samhälle med. Tillsammans främjas gemenskap och
nätverk mellan människor och aktörer som skapar sammanhang och tillhörighet. I stadsmiljön
finns medskapande hubbar som bidrar till nya lösningar och möjligheter på gemensamma
utmaningar. Här finns en förståelse att vi alla har ett ansvar för det framtida samhället. Delade
stadsutrymmen och bekvämligheter ökar mänskliga möten och interaktioner. Med rörelse och
aktivitet främjas en känsla av trygghet, tillhörighet och sammanhang.
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DEL 2 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
I avsnittet presenteras pågående markanvändning, föreslagen markanvändning och trafikområden.
Kartan nedan visar samtliga föreslagen och pågående markanvändning. Till varje karta finns en
förklarande text om vad de olika områdena innebär.

Karta 1 Föreslagen markanvändning och pågående markanvändning
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2.1 Pågående användning
Följande karta visar hur marken används idag.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tätort - Mångfunktionell bebyggelse. Omfattar bostäder, offentlig service, centrumfunktioner och
övriga verksamheter och aktiviteter som kan samexistera med bostäder.
Jordbruksmark - Jordbruksmark som är bidragsberättigad i enlighet med EU:s regelverk.
Natur - Stora sammanhängande naturområden. Sammanfaller med riksintresse för friluftslivet.
Tätortsnära natur - Naturområden mellan och i anslutning till orterna som ska värnas till fördel
för människor, djur och den biologiska mångfalden.
Verksamheter - Verksamhets-/industrimark utanför tätort.
Teknisk anläggning - Ställverk, pumpstation eller liknande.
Begravningsplats
Rekreationsanläggning - Rekreationsanläggning utanför tätort.

Karta 2 Pågående markanvändning
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2.2 Föreslagen markanvändning
Denna karta visar mark som idag inte är ianspråktagande för bebyggelse och som föreslås som
utbyggnadsområden. Områdena är uppdelade mellan utvecklingsområden och utredningsområden.
Utvecklingsområden
Utvecklingsområden är de områden som föreslås tas i anspråk på kort- och medellångsikt.
•
•
•

Utvecklingsområde tätort - Tätortsutveckling, bostäder och övriga tätortsfunktioner. Kort och
medellång sikt.
Utvecklingsområde verksamheter - Utveckling framför allt med verksamheter som inte kan
samexistera med bostäder. Kort och medellång sikt.
Förtätningsområde - Förtätning med framför allt bostäder.

Utredningsområden
Utredningsområden är de områden som föreslås utredas för att kunna tas i anspråk på en längre sikt.
•
•
•

Utredningsområde tätort - Utreda möjligheten till tätortsutveckling, bostäder och övriga
tätortsfunktioner. Lång sikt.
Utredningsområde verksamheter - Utreda möjligheten till framtida utveckling av
verksamheter som inte kan samexistera med bostäder och andra tätortsfunktioner. Lång sikt.
Utredningsområde broläge – Utredningsområde för ny broförbindelse. Lång sikt.
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Karta 3 Föreslagen markanvändning med utbyggnadsområden på kort och lång sikt
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Trafikområden

Kartan visar önskad utveckling och komplettering av trafiknätet.
Reservat trafiksäkerhetshöjande åtgärder – Vägsträckning där behov av säkerhetshöjande åtgärder har
konstaterats.
Vägreservat – Utredningsområden för ny vägdragning.

Karta 4 Föreslagna trafikområden
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DEL 3 STRATEGIER OCH RIKTLINJER
3.1 Strategi
Fem strategier har tagits fram för att möta framtida utmaningar och samtidigt skapa förutsättningar för
att uppnå den långsiktiga kommunala viljeinriktningen som tar sikte mot år 2050. Översiktsplanen ska
också utgå från riksintressen, hänsynsområden och lokala förhållanden för att beskriva möjlig markoch vattenanvändning.
Strategierna kompletteras med tematiska riktlinjer som ger en mer detaljerad vägledning för hur
översiktsplanens mål ska uppnås över tid. Ale ska utvecklas utifrån följande strategi:
•
•
•
•
•

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

Karta 5 Föreslagen strategikarta
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3.1.2 Strategin visar vägen
Den första strategin identifierar det behov som kommer finnas för att tillgodose en önskad
befolkningsutveckling med möjligheter för lokal företagsamhet och en välutvecklad samhällsservice.
Planering och kostnader för kommunal service effektiveras när utbyggnad sker genom förtätning eller
tätortsnära utbyggnad. Förtätning av huvudtätorterna krävs för att samhällsutvecklingen ska bli
ekonomiskt stark genom en effektiv kollektiv- och biltrafik, närhet till arbete och för att begränsa
nyexploatering av värdefull natur- och jordbruksmark.
Genom den andra strategin skapas möjligheterna att fortsätta växa med regionen. Utökad förbindelse
förbättrar mobiliteten i samhället och tillgängligheten för boende och verksamheter. En ny bro till
Kungälv ökar robustheten för förbindelsen över älven.
Den tredje strategin reflekterar de krav som ställs på samhället för att bland annat möta
klimatförändringar. En välplanerad grönstruktur är nödvändig för att exempelvis begränsa
värmeöeffekter i staden, möjliggöra spridningscentra för djur och växter, omhänderta framtida ökade
regnmängder och bidra till en god folkhälsa.
En hållbar och robust omgivning är kärnan i den fjärde strategin. En etablerad och hållbar
jordbruksverksamhet krävs för att lokalt och nationellt öka självförsörjningsgraden. Jordbruksverksamheten ska följa befolkningsutvecklingen och tillkommande behov av arbetskraft.
Klimatförändringar kommer kräva anpassning av jordbruket där en etablerad, lokal kunskap är
betydelsefull. Ales naturområden ska värnas för att inte riskera att permanent förstöra värdefulla
ekosystem.
Den femte strategin handlar om att identifiera älvens betydelse och påverkan för Ales långsiktiga
samhällsplanering. Det krävs därmed att Ale kartlägger och begränsar riskerna kopplat till älvens
status och framtida vattennivåer.
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3.2 Bostäder och byggande - i tätort och på landsbygd
Med starka orter och en levande landsbygd ska Ale erbjuda varierade och attraktiva möjligheter till
boende för alla åldrar, olika slags hushåll och livsstilar. Utformning av bebyggelse, mötesplatser och
grönstruktur ska främja gemenskap och trygghet, och erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga
och hälsosamma val i vardagen.
När förutsättningar för nya verksamheter och bostäder skapas tas även befintliga värden tillvara och
utvecklas. Ny bebyggelse med god gestaltning kompletterar och förstärker kulturmiljövärden och tar
vara på områdens särdrag och kvaliteter. I all planering och utförande eftersträvas också ett minskat
resursbehov och en god samhälls- och kommunalekonomisk hushållning.
Riktlinjer
Generellt
• Ny bebyggelse lokaliseras så att det stärker områdens möjlighet till handel och service och
förstärker underlag för kollektivtrafik, så att behovet av transporter som belastar miljön
minimeras.
• Projekt inom existerande ortsstrukturer prioriteras – under förutsättning att de kan generera ett
tillräckligt stort tillskott av bostäder i förhållande till de resurser som krävs för planerings- och
genomförandeprocesser.
• För att nå önskad nivå på tillväxt och befolkningsökning prioriteras och etappindelas områden
i de två huvudorterna som ger stort och varierat tillskott av bostäder.
• Vid anvisning av kommunal mark ska hyresrätter prioriteras.
• Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.
• Vid förtätning i tätorterna ska aktiva bottenvåningar möjliggöras i detaljplan för att främja
levande orter genom utveckling av handel, verksamheter och samhällsservice.
• Behovet av mötesplatser på allmän plats beaktas i all planläggning.
• Goda förutsättningar för solljus, skugga och ett bra mikroklimat ska säkerställas för förskoleoch skolgårdar samt innergårdar vid flerbostadshus.
• Vid planläggning bör möjlighet att knyta odlingsyta till lägenheter, skolor och förskolor
undersökas.
• Bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller och krav på dagsljusvärden i
bostäder uppfylls.
• Bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till miljö- och riskfaktorer.
• För bostadsförsörjning för en växande befolkning, se Bostadsförsörjningsprogram.
Bostäder
• Ny bostadsbebyggelse samlas i stråk för att möjliggöra underlag för kollektivtrafik.
• Ny bostadsbebyggelse i tätort ska framför allt koncentreras till centralt belägna och
stationsnära områden.
• Bostäder med olika storlek, utformning och upplåtelseformer ska blandas med service och
arbetsplatser.
• Vid planering av nya bostadsområden, och förtätning av befintliga områden, ska möjlighet att
integrera särskilda boendeformer för äldre, gruppbostäder och bostäder med särskild service
alltid beaktas.
• För att gynna kvarboende och mångfald ska vid bostadsbyggande eftersträvas en blandning av
upplåtelseformer, av storlek och bebyggelseålder i närområdet.
• Möjlighet till kvarboende ska prioriteras på samtliga orter genom planering av boenden för
äldre.
• I bostäders närhet ska finnas tillgång till grönområde av hög kvalitet.
• När nya bostäder byggs ska långsiktighet i fråga om energiförbrukning, materialval och
utformning eftersträvas.
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Bild 5. Starrkärr. Foto: Jonas Termén/Ale kommun

Utanför tätort - landsbygd
• All bostadsbebyggelse, både helårsbyggelse och fritidshusbebyggelse, ska betraktas som
helårsbostäder vid lokaliseringsprövning.
• Nya bostäder på landsbygden ska i första hand lokaliseras så att de stärker befintliga byar,
eller förtätar befintliga samlade villagrupper, i stället för att skapa solitärer.
• Vid komplettering med så kallat generationsboende ska detta ske i närhet av befintlig
bostadsbyggnad.
• Vid lokaliseringsprövning ska tillgång till dricksvatten och förutsättningar för
avloppshantering utredas. Utredning ska beakta omkringliggande, befintlig bebyggelses
påverkan för att ge en samlad bild och bedömning av lämplighet.
• Vid lokaliseringsprövning ska vägkapacitet utredas.
• Jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen.
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3.3 Landsbygdsutveckling
En livskraftig landsbygd är en tillgång att förvalta och utveckla. Förutsättningar ska finnas för
människor att bo och vara verksamma, samtidigt som landsbygdens traditionella näringar och värden
behöver värnas. Med strategisk utveckling eftersträvas en bra balans mellan en långsiktigt hållbar
markanvändning och förutsättningar för en livskraftig bygd.
Riktlinjer
• Nya verksamheter lokaliseras i första hand i anslutning till befintlig samlad bebyggelse.
• Nya verksamheter lokaliseras i anslutning till allmän väg.
• Transport och kommunikationskanaler ska utvecklas för att de som bor, verkar och vill verka
på landsbygden ska kunna behålla och utveckla näringar.
• Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ska skapas innan förtätning sker.
• För att säkerställa möjligheten till framtida försörjning ska jordbruksmark generellt värnas
från exploatering.
• Den biologiska mångfalden ska uppmärksammas och skyddas.
• Vid lokaliseringsprövning ska tillgång till dricksvatten och förutsättningar för
avloppshantering utredas. Utredning ska beakta omkringliggande, befintlig bebyggelses
påverkan för att ge en samlad bild och bedömning av lämplighet.
Jord- och skogsbruksmark
• Ny bebyggelse får inte försvåra ett rationellt brukande av jordbruksmark. Gles bebyggelse
som fragmenterar jord- och skogsbruksmark ska undvikas.
• För att utveckla orterna kan jordbruksmark i ortens randområde tas i anspråk, om efter
lokaliseringsutredning konstaterats att inga andra alternativ finns och ställningstagandet
motiverats.
• Jordbruksmark kan tas i anspråk, om ingen annan lämplig mark finns att tillgå, för etablering
av samhällsnyttig verksamhet.
• Utpekad ny verksamhetsmark utefter väg mot Alingsås respektive Lilla Edet kan tas i anspråk
först efter det att infrastruktur såsom väg och VA byggts ut.
• Ett tematiskt tillägg med utredning och bedömning av jord- och skogsbruksmarks värde bör
tas fram.
Bostäder på landsbygd
• Strategier och riktlinjer för bostadsbyggande hittas under ”Bostäder och byggande – i tätort
och på landsbygd”
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3.4 Näringsliv och sysselsättning
Ett starkt näringsliv med välmående företag är en förutsättning för kommunens framtida tillväxt.
Företag skapar arbetstillfällen och bidrar till den gemensamma välfärden genom skatteinbetalningar
och arbetstillfällen. Näringslivet globalt och lokalt står inför stora förändringar såsom digitalisering,
urbanisering och förändrade konsumtionsmönster. Utmaningar är komplexa och lösningarna måste
samskapas mellan flera aktörer i dialog. Detta tillsammans med visionen om att kunna arbeta nära sitt
hem och kraftig befolkningsökning innebär att kommunen behöver utreda ny verksamhetmark
kontinuerligt.
Riktlinjer
• I första hand utveckla befintliga och utreda nya verksamhetsområden nära de norra moten
längs E45.
• Utreda nya verksamhetsområden och bereda en markreserv för verksamhetsmark som har
tillgodosedd infrastruktur och är förberedd för exploatering.
• Utveckla och bibehålla nödvändig energi- och transportinfrastruktur för verksamhetsmarken i
Ale.
• Vid planering av bostadsområden beakta möjlighet att integrera icke-störande verksamhet.
• Ta fram ett strategidokument för att styra utvecklingen av framtida etableringar.
Läs mer i: Ale kommuns Näringslivsstrategi 2020-2025.

3.5 Samhällsservice
Strategin med förtätning bygger på viljan att stärka befintliga orter och byar så att samhällsservice och
handel kan utvecklas.
Riktlinjer
• Långsiktigt strategiska markförvärv kan vara nödvändiga för att i framtiden kunna tillgodose
behovet av samhällsservice.
• I detaljplanering ska behov av mark för förskola och skola tidigt identifieras och säkerställas.
• I samhällsplaneringen ska olika gruppers behov beaktas genom att integrera specialanpassade
bostäder.
• Vård, omsorg och andra anpassade boendeformer ska lokaliseras till områden med god
kollektivtrafik.
• Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå från närhet till bostäder, kollektivtrafik och
grönområden.
• Vid all planering ska trygga skolvägar säkerställas, vid såväl befintliga förskolor och skolor
som vid planeringen av nya.
• Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas i planering av samhällsservice. Två eller flera plan
ska prövas för förskolor, skolor och annan service där sådan planlösning är möjligt.
• Offentliga ytor som lokaler och utemiljöer ska planeras för att kunna samutnyttjas av flera
verksamheter.
• Ytor ska uppmärksammas och avsättas i planer för att möjliggöra platser för återvinning och
återbruk.
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3.6 Hållbara transporter och resor
Trafikplaneringens mål är ett tillgängligt och effektivt trafiksystem, med goda förutsättningar för
hållbara transporter och persontrafik. Det ska vara lätt att välja kollektivtrafik, att cykla eller gå. I
tätort är oskyddade trafikanter prioriterade och biltrafiken anpassas till gående och cyklandes villkor.
Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, nollvisionens målsättningar att vägar och gator ska
anpassas och utformas efter människans förutsättningar är styrande.
Riktlinjer
• Ett nytt läge för bro över Göta älv ska utredas för att komplettera Jordfallsbron.
• Förutsättningar för förbifart Älvängen, en förbindelseväg mellan Häljered-Starrkärrsvägen Göteborgsvägen, ska utredas.
• Förbifart för Skepplanda prioriteras.
• Möjlighet till säkerhetshöjande åtgärder för väg 1968, Alingsåsvägen och väg 1997 mellan
Hålanda och Nygård ska studeras.
• Transportsystemet ska utformas så att det bidrar till att fler väljer att gå, cykla eller åka
kollektivt. Framkomlighet och trafiksäkerhet för dessa trafikslag ska prioriteras, såväl inom
som till och från orterna, för att uppnå god tillgänglighet på ett jämställt, energieffektivt och
mindre miljöbelastande sätt.
• Bebyggelsens vägtillgänglighet ska följa Trafikverkets rekommendationer avseende lutning
och framkomlighet, även i kommunalt och enskilt vägnät.
• Ny bebyggelse ska lokaliseras så att utryckningsfordon och renhållning har tillgänglighet.
I tätort
• Vid planläggning miljöprioriteras lokalvägar så att de utformas på gåendes och cyklisters
villkor, med smalare vägbanor och lägre hastigheter.
På landsbygd
• Utbyggnad av gång- och cykelvägar till busshållplatser längs landsvägar prioriteras för att
skapa tryggare väg så att fler kan utnyttja kollektiva färdmedel.
• Åtgärder för ökad trygghet, trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö i mindre tätorter längs
det regionala vägnätet bör utredas och vid behov genomföras.
Gång/cykel
• Vid all planläggning undersöks möjligheterna att förstärka gång- och cykelvägnätet för säkrare
skolvägar.
• Vid nybyggnad eller ombyggnad av huvudstråk för gång- och cykelvägar ska tas ställning till
om det är möjligt att separera gång- och cykelväg från väg för motorfordon.
• För att öka trafiksäkerheten eftersträvar kommunen att bygga gång- och cykelvägar i och
mellan byar och tätorter. Cykelbanor kompletteras så att orterna binds samman.
• Genom fortsatt utbyggnad ska sammanhängande gång- och cykelvägar ordnas mellan viktiga
målpunkter som stationer, busshållplatser, skolor, fritidsanläggningar, parker och andra
besöksmål. Särskild vikt ska läggas vid utformning av trygga och säkra skolvägar, så att så
många barn som möjligt kan gå eller cykla till skola och förskola.
• Gångvägar ska utformas så att de ger en god tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning, barn och äldre, och planeras så att vägen blir så kort som möjligt.
• God belysning i tunnlar, parker och vid gång- och cykelvägar ska bidra till tryggare miljöer.
• Parkeringsbehov för cyklister ska säkerställas vid pendelstationer, handels- och
fritidsanläggningar, skolor, arbetsplatser och vid bostäder.
Parkering
• För att underlätta pendling mellan stationsorter och landsbygd, och byten mellan trafikslag,
ska tillgång till strategiskt placerade pendelparkeringar beaktas.
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I centrala områden ska parkering i första hand anordnas i parkeringshus. Samnyttjande av
parkeringsplatser ska eftersträvas, vilket underlättas om parkeringsbehov för olika ändamål
samlas i större gemensamma anläggningar.
Parkeringsbehov för bostäder och verksamheter ska som huvudregel tillgodoses på
kvartersmark.
Vid planering av ny parkeringsanläggning ska förutsättningar skapas för erforderlig
infrastruktur, exempelvis laddningsmöjlighet för elbilar.

3.6.1 Kollektivtrafik
För utveckling mot ett hållbart resande är kollektivtrafiken och dess kombination med gång och cykel
prioriterat. Väl utbyggd bidrar kollektivtrafiken till ett inkluderande och hållbart samhälle, binder
samman ort och landsbygd, samt minskar behovet av egen bil.
Riktlinjer
• Utbyggnad i anslutning till kollektivtrafikstråk är prioriterat.
• Vid planering och ombyggnad av gatunät ska förutsättningar för kollektivtrafik i ett långsiktigt
perspektiv säkerställas.
• Vid utformning av hållplatser ska god tillgänglighet och säkerhet för barn, äldre och personer
med variation i funktionsförmåga prioriteras.
• I anslutning till hållplatser utanför tätort ska möjlighet till cykelparkering finnas.
• Kollektivtrafik med fordon som är anpassad till personer med variation i funktionsförmåga
möjliggör resande på lika villkor och kan minska behovet av färdtjänst.

Bild 6. Älvängen pendeltågstation. Foto: Ale kommun
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3.7 Vatten- och Avloppsförsörjning (VA-försörjning)
Kommunen ansvarar för vatten- och avloppsförsörjning. Säkert dricksvatten och ändamålsenlig
avloppshantering krävs för att säkerställa folkhälsa och för att minimera belastning på närmiljö, älv
och hav.
Med Göta älv som Göteborgsregionens största och viktigaste vattentäkt har Ale med sina direkt
angränsande tätorter ansvar för att inte påverka råvattenkvaliteten i älven. Klimatförändringarnas
kommande påverkan på VA-försörjningen behöver beaktas i planeringen för såväl den kommunala
VA-försörjningen som för enskilda anläggningar i kommunen.
Riktlinjer
Planering
• Med långsiktig och strategisk planering för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska
kommunens VA-plan hållas ständigt aktuell.
• Ale kommun ska samverka för en regional VA-försörjningsstrategi.
• Mellankommunala och större enskilda vattentäkter ska omfattas av vattenskyddsområde.
• Reservvattenförsörjning ska finnas i händelse av att huvudvattentäkten blir obrukbar.
Ale kommun ska utreda och förbereda för en framtida, långsiktig reservvattentäkt.
• En nödvattenplan ska tas fram och ajourhållas samt integreras i samhällsplaneringen.
Bebyggelseutveckling
• I omvandlingsområden och vid förtätning av bebyggelse ska det i planeringen säkerställas att
den kommunala anläggningen kan försörja tillkommande bebyggelse.
• Kommunen ska systematiskt och fortlöpande undersöka och bedöma riskerna kopplat till
dricksvattentäkten Göta älv, då främst genom skyldigheter kopplat till vattenskyddsområdet.
• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och
bryts ner under vattnets väg till recipienten, och med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Öppna dagvattenlösningar ska
eftersträvas.
• Vid bedömning av lämplighet av byggnation på landsbygden ska tillgång till en långsiktigt
hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning utredas.
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3.8 Avfallshantering
För att skapa möjligheter till en hållbar avfallshantering ska Ale kommun sträva efter att flytta avfallet
uppåt i avfallstrappan i enlighet med EU:s avfallshierarki. Det avfall som inte kan förebyggas ska
återanvändas, materialåtervinnas och i sista hand energiåtervinnas.
Riktlinjer
• Ale kommun ska verka för regional samverkan och en strategisk och långsiktig
avfallsplanering.
• Avfallshanteringens infrastruktur och aspekter ska beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen
och ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen.
• Kommunen ska planera för lokalisering av en ny centralt placerad återvinningscentral.
• För att avfallshantering ska fungera och tillgodose användarnas behov ska tillräckligt utrymme
avsättas för att möjliggöra en god infrastruktur.
• Ale kommun ska omhänderta schaktmassor lokalt och ha ett gott samarbete regionalt.

3.9 IT-kommunikation
Att ha en väl fungerande digital infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och innovationsförmåga
för såväl offentlig som privat verksamhet.
Riktlinjer
• Underförsörjda områden inom Ale ska identifieras och aktivt utvecklas för att nå en likvärdig
IT-kommunikation över hela kommunen.
• IT-infrastrukturen ska tidigt planeras och samordnas med övrig infrastruktur i
samhällsplaneringen.
• Vid nyetablering av tekniska anläggningar för IT-kommunikation ska de samutnyttjas där det
är möjligt.
• Kommunen ska verka för ett fullt utbyggt fibernätverk och arbeta för ett fullgott alternativ i
områden utan möjlighet.
• God teletäckning för hela kommunen ska eftersträvas.

Bild 7. Foto: Anders Gutavsson/Ale kommun
Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-70 30 00 • www.ale.se • kommun@ale.se
23

3.10 Miljö, hälsa och säkerhet
Vid planering, byggande och anläggning i Ale ska säkerställas att miljön eller människors hälsa och
säkerhet inte riskeras på kort eller lång sikt. För att begränsa klimatförändringarnas negativa effekter
ska utsläppen av växthusgaser minskas, och samhället anpassas till ett förändrat klimat. Till nästa
generation ska ett samhälle som inte orsakar ökade miljö- och hälsoproblem överlämnas.
Vid all planering ska risker och sårbarheter avvägas och behovet av skydd säkerställas. Miljö, hälsa,
säkerhet och klimatförändringar ska beaktas tidigt vid lokaliseringsprövning och i planprocessen.
Riktlinjer
Risk för översvämning
• Kommunen ska arbeta aktivt med förebyggande klimatanpassningsåtgärder i planeringen.
Framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst ett 100-årsperspektiv.
• Bebyggelse som ska nyttjas för viktiga samhällsfunktioner ska inte uppföras i områden med
risk för översvämning.
• Restriktivitet ska tillämpas när det gäller att tillåta bebyggelse och anläggningar i områden
med risk för översvämning.
• Vid planering av bebyggelse eller andra åtgärder, inom eller i anslutning till områden med risk
för översvämning, ska förutsättningar utredas och noggrann riskbedömning göras.
• Tekniska åtgärder ska genomföras för att undvika risk för inträngande vatten om bebyggelse
måste anpassas till befintliga nivåer och ligger under risknivå.
• System för dagvattenhantering ska utformas så att risk för översvämningar på grund av skyfall
minimeras.
Risk vid ökad nederbörd och kraftiga regn
• Skyfallskartering ska utgöra kunskapsunderlag vid fysisk planering, ny exploatering, och för
åtgärder i teknisk infrastruktur.
• Dagvattenstrategi ska följas.
• Lågpunkter i orter bör användas på ett sätt som möjliggör att de tillfälligt kan översvämmas
och bör därför inte bebyggas.
Ras, skred och erosion
• Vid exploatering i områden med förutsättningar för ras, skred och erosion ska markens
långsiktiga lämplighet för bebyggelse utredas och geotekniska undersökningar genomföras
innan exploatering.
• Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i detaljplanearbetet genom att geoteknisk
undersökning och stabilitetsutredning utförs.
• Krav på erforderlig geoteknisk utredning ställs vid lokaliseringsprövning i samband med
förhandsbesked och bygglov.
Förorenad mark
• Risk för förorenad mark ska alltid beaktas inför planering av ny bebyggelse. Vid misstanke
ska markundersökning göras och nödvändiga åtgärder vidtas.
• Markundersökning och sanering prioriteras för mark inom vattenskyddsområde, för områden
nära vattendrag där klimatförändringar kan medföra ökad risk för översvämning, samt för
områden där ändring av markanvändningen kan förväntas.
Buller och vibrationer
• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny
exploatering.
• Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.
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Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är
bullerpåverkade.
Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska verksamheter, parkeringsbyggnader eller
andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som avskärmning mot bullret.
Vid planering och byggnation i närheten av väg och järnväg ska riktvärden för vibrationer
beaktas.

Luftkvalitet
• Vid planering, planläggning och tillståndsgivning ska miljökvalitetsnormer för luft beaktas.
• Genom satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar, och på sammanhängande trygga
skolvägar, ges fler möjlighet att välja gång och cykel istället för bil, vilket bidrar till att
minska luftföroreningar.
• Utbyggnad prioriteras i lägen med god anslutning till kollektivtrafik.
Radon
• I område med radonrisk ska byggnad utföras radonskyddad eller radonsäker beroende av
förutsättningarna på platsen. Radonhalt i inomhusluft ska inte överstiga gällande
myndighetskrav.
Elektromagnetiska fält
• Allmänna råd och rekommendationer från myndigheter gällande elektromagnetiska fält ska
följas.
Farligt godsleder
• Hänsyn tas till utpekade farligt godsleder vid planeringen så att deras funktion inte påverkas
negativt och så att hälsa och säkerhet för de som vistas nära transportleden kan säkerställas.
• I områden där ortens utveckling kan stå i konflikt med farligt godsleder kan tekniska lösningar
vara ett sätt att nå en tillfredsställande risknivå.
• Vid planläggning och annan tillståndsprövning ska Länsstyrelsen i Västra Götalands
riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods beaktas.
Störande verksamheter
• Rekommenderade skyddsavstånd till störningskällor ska respekteras. Bostäder placeras så att
pågående verksamheter inte riskerar restriktioner i efterhand.
• Störande verksamheter bör lokaliseras tillsammans på platser där de inte påverkar människor
och bostäder negativt.
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3.11 Energi och klimat
Ale kommun deltar i det regionala initiativet Klimat 2030 som också ligger till grund för Ales Energioch klimatstrategi. Ale har två övergripande mål för klimatarbetet som innebär att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 80% till år 2030 från 1990 års nivå, samt att Ale kommun senast 2045
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Arbetet utgår från fyra fokusområden:
• Hållbara transporter
• Klimatsmart och hälsosam mat
• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
Riktlinjer
• En effektiv energianvändning och en låg klimatpåverkan, sett till hela livscykeln, ska vara
ledande tidigt i planeringsprocessen, för byggande, resor och transporter.
• Genom satsningar på infrastruktur ska förutsättningar skapas som uppmuntrar till och
möjliggör hållbara resvanor. Tillgänglighet till kollektivtrafik och trygga cykel- och
gångbanor ska prioriteras.
• I planering ska beaktas behov av infrastruktur för att möjliggöra användande av fordon med
förnybara drivmedel.
• Kommunen ska arbeta för ökad användning av förnybara energikällor och främja förnyelsebar
energiproduktion vid byggande och anläggning.
Läs mer i: Energi- och klimatstrategi 2030

Bild 8. Foto: Scandinav
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3.12 Vattenområden
Ett långsiktigt vattenvårdsarbete är grund för ekosystemtjänster, ett berikat växt- och djurliv och
arbetet för att minska läckage av näringsämnen till vattendrag och risk för översvämning.
Ale ska med varsamhet stärka utvecklingen av befintliga anläggningar vid älv och sjö, samt verka för
långsiktigt hållbara besöksplatser. Det innebär platser där man kan se och uppleva vatten och samtidigt
begränsa mänsklig påverkan för att inte äventyra vattenförekomsternas eller närmiljöns status. Ett
exempel är Hältorpssjön som är uppdämd, men som idag är viktig för friluftsliv, närmiljö och som
fördröjningsmagasin vid klimatförändring.
Riktlinjer
• God ekologisk och kemisk status ska uppnås i alla kommunala sjöar och vattendrag. Om inte
god status uppnås ska åtgärdsprogram arbetas fram och följas.
• Ale kommun ska ha en god kunskap om grundvattnets status och hur det i framtiden kan
komma att förändras med påverkan från klimatförändringar och bebyggelse.
• Kommunens påverkan på Göta älv som en dricksvattentäkt ska minimeras och skyddas i
enlighet med föreskrifterna i vattenskyddsområdet.
• Kommunen ska verka för att minimera påverkan av övergödning från enskilda avlopp,
jordbruksmark och annan bidragande verksamhet.
• Exploatering vid sjöar ska ske med en restriktiv hållning och mycket god förståelse, med
syftet att öka tillgängligheten för alla.
• Områden i kommunen som är avsatta för naturskydd i landskapet är tysta områden som ska
värnas.
• Hältorpssjöns dämme ska bevaras.
• I nya exploateringsområden ska det säkerställas att en god vattenstatus kan uppnås på sikt.

3.13 Natur
För att återställa och bibehålla den biologiska mångfalden krävs det att naturen värnas och förvaltas.
Kommunala skyddsområden i Ale bör utvecklas så att tillgängligheten förbättras och ger möjlighet för
personer med olika förutsättningar att besöka områdena. En tydlig och hållbar förvaltning av Ales
natur är en förutsättning för att kunna nyttja ekosystemtjänster även i framtiden.
Riktlinjer
• Rekreation och friluftsliv ska aktivt planeras så att naturområden nyttjas, utan att naturvärden
äventyras.
• För reservat och andra särskilt värdefulla naturområden ska planering och förvaltning arbetas
fram så att naturvärden säkras.
• Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller förvaltning av skog.
• Sällsynt växtlighet och artrikedom som finns i våtmarker ska värnas.
• Nya verksamheter ska planeras med förutsättningen att naturen och verksamheten kan
samexistera.
• Ale ska systematiskt arbeta för att minimera uppkomsten och spridningen av invasiva arter
inom kommunens gränser.
• De gröna kilarna i Göteborgsregionens strukturbild ska uppmärksammas och planeras för i
kommunens långsiktiga utveckling.
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3.14 Grönstruktur
Öppna odlingslandskap och naturområden ska bevaras för att stärka Ales attraktivitet. Naturen är
viktig för rekreation, folkhälsa och biologisk mångfald och är tillgänglig för alla.
Att ge förutsättningar för att bevara och utveckla ekosystemtjänster är en del av samhällsplaneringen.
Gröna ytor har en temperaturreglerande funktion som kan begränsa urbana värmeöeffekter. Det är
viktigt att bevara biotoper som fungerar som spridningscentra för växter och djur. En välfungerande
grönstruktur i samhället bidrar till en mer välmående och ekologiskt hållbar stadsmiljö.
Riktlinjer
• En grönstrukturplan med grönytefaktor för bebyggelse ska tas fram för att tydliggöra
förhållningssätt vid exploatering och förtätning.
• I fördjupad översiktsplanering ska behovet av sammanhängande grönstruktur och gröna
korridorer tillgodoses.
• I detaljplanering ska kvartersmark avsättas för gröna och blågröna ytor.
• Utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk ska säkra barns behov av platser för
lek och trygga skolvägar. I förskole- och skolverksamhet ska hög kvalitet på gårdsmiljöer
eftersträvas, liksom god tillgång till attraktiva lekmiljöer i parker och naturområden.
• Vid planläggning för flerbostadshus bör möjligheten att knyta odlingsyta till varje lägenhet
undersökas.
• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på
upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.
• Vid förtätning ska gröna områden samt parkmiljöer i orten värnas.
• Vid planläggning där grönytor tas i anspråk kan de negativa konsekvenserna minskas genom
att höja kvalitén på kvarvarande grönytor, exempelvis genom ökad tillgänglighet.
• Vid ianspråktagande av gröna ytor i orten kan kompensationsåtgärder bli aktuella.
• Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och på
landsbygden.

Bild 9. Foto: Bodil Johansson/Scandinav
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3.15 Materialförsörjning
Områden med naturresurser som idag nyttjas och som kan komma att nyttjas på sikt ska alltid brukas
med en långsiktigt strategisk och hållbar planering.
Riktlinjer
• Naturgrusavlagringar och annan materialförsörjning ska exploateras varsamt för att inte
äventyra dess ekologiska funktion i området eller långsiktiga kommunala intressen.
• Behovet av material ska alltid avvägas mot skador på miljön, och det särskilt i områden där
höga natur- och friluftsvärden finns.
• En materialförsörjningsplan ska tas fram för att långsiktigt kunna bevaka och se över
möjligheter att tillgodose kommunala behov på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

3.16 Gestaltning
En attraktiv livsmiljö och ett bra boende är viktiga kvaliteter i människors vardag. Med fokus på
god gestaltning och ett brett och innovativt utbud av spännande boendemiljöer ska nybyggnad och
förändringar förstärka orternas identitet och samspela med dess historiska och arkitektoniska
värden. Sjöarna, vattendrag och kontakt med älvstranden ska förvaltas som en gemensam tillgång
för alla medborgare. De öppna odlingslandskapen ska värnas.
Riktlinjer
• Ny bebyggelse ska stärka Ales profil och bidra till bebyggelsemiljöer av hög kvalitet genom
nyskapande arkitektur och ett medvetet förhållningssätt till historien.
• Vid exploatering i orternas centrala delar, vid större utbyggnadsområden, eller i andra miljöer
av stort allmänintresse bör gestaltningsprogram tas fram på tidigt stadium.
• Offentliga rum, gator, torg och parker, ska ha god tillgänglighet och en omsorgsfull
utformning. Gestaltningsprogram bör finnas som samordnar utformning av belysning,
skyltning och möblering.
• Vid nyanläggning eller omdaning av de offentliga rummen ska möjlighet för integrering av
vegetation och öppna dagvattenlösningar beaktas som del i gestaltning.
• Goda förutsättningar för dagsljus, sol och ett bra lokalklimat ska särskilt beaktas vid
utformning av bostäder, bostadsgårdar och torgytor.
• Älvens stränder i anslutning till Ales orter ska få en mera framträdande roll i planeringen för
användning året runt.
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3.17 Kulturmiljö
Att förhålla sig till kulturhistoriska värden är ett sätt att lyfta fram den unika karaktären på en plats,
eller i ett område. Arkitektur och bebyggelsemiljöer, landskapets naturmiljöer, allt bidrar till ortens
eller platsens identitet, till trivsel och trygghet. Den historiska kontinuiteten är viktig i ett samhälle, vi
har därför ett ansvar att förvalta och med varsamhet utveckla våra kulturmiljöer, för generationer som
följer efter oss.
Riktlinjer
• Kulturmiljöer ska vara tillgängliga.
• Förändring och komplettering av den byggda miljön ska ske med stöd av kommunens
riktlinjer; Ale kommun Kultur i Arv med fördjupning gällande tätorterna i Tätortskaraktärer Kulturhistoriska rekommendationer.
• De regionalt och nationellt utpekade värdefulla odlingslandskap som utgör särskilda naturoch kulturmiljövärden, ska bevaras och ges möjlighet till fortsatt nyttjande.
• Vid all planläggning ska fornlämningar, byggnadsminnen, riksintressen för kulturmiljö, och
andra kulturvärden beaktas i ett tidigt skede.
• Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till miljöer med
kulturhistoriska värden ska påverkan på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade
utredningar genomföras för att säkerställa att utpekade värden inte går förlorade utan istället
bevaras och berikas.
• Enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt värde skyddas mot åtgärder
som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt.
• Hänsyn tas till lokal tradition och landskapsbild vid placering och utformning av ny
bebyggelse och anläggningar.
• Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skyddas från åtgärder som försämrar upplevelsen av, och
tillgängligheten till dessa.
• Kommunala, regionala och nationella styrdokument samt lagstiftning ska vara utgångspunkt
för kunskap om, och hänsynstagande till, kommunens värdefulla kulturmiljöer.

3.18 Kultur och fritid
Ett brett och mångfacetterat kultur- och fritidsliv är en resurs som är både identitetsskapande och
varumärkesbyggande. Kultur- och fritidsaktiviteter ska ges utrymme att växa och bidra till en trygg,
vacker och aktiv kommun. Satsningar inom kultur- och fritidsområdet bidrar till både social hållbarhet
och ökad tillväxt. Utformningen av de offentliga rummen ska berika vardagen och gemensamma ytor,
såväl utomhus som i offentliga lokaler, så att dessa är både funktionella, vackra och trygga.
Riktlinjer
• Befintliga och nya mötesplatser ska utvecklas utifrån ett tillgänglighets- och
mångfaldsperspektiv där alla människor, oavsett förutsättningar, inkluderas och ges möjlighet
att delta.
• Det lokala kulturarvet ska användas som en resurs i planering och gestaltning av nya och
befintliga områden.
• Nya anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter ska lokaliseras med god tillgänglighet till
kollektivtrafik och trygga gång- och cykelvägar.
• Närhet till natur och möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter ska prioriteras vid planering,
områden med höga värden för friluftslivet ska värnas.
• Jennylund ska ges förutsättningar att utvecklas vidare som evenemangscentrum i Ale. Porten
till Vättlefjäll ska tydliggöras.
• Vid nybyggnation samt skapande av mötesplatser ska aspekter utifrån kultur- och
fritidsverksamhet beaktas i planeringsstadiet, för att säkerställa framtida nyttjandegrad och
långsiktig hållbarhet.
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•

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

3.19 LIS
•

Inga LIS-områden pekas ut i Ale kommun.

Bild 10. Forsvallen Skepplanda. Foto: Allan Karlsson
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Del 4 VÄRDEN OCH HÄNSYN
4.1 Riksintressen
Mark- och vattenområden och samhällsfunktioner som bedöms vara viktiga ur nationell synvinkel kan
utpekas som riksintresse av statliga myndigheter. Syftet är att skapa ett långsiktigt skydd så att värdet
inte skadas eller går förlorat, vilket ska beaktas vid planering och förändring av anläggning och
bebyggelse.
Riktlinjer
• Riksintressen ska respekteras och inga åtgärder ska tillåtas som orsakar skada på riksintressens
syften och värden.

4.1.1 Områden av riksintresse för kulturmiljövården – enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Skepplanda mm [P 29] (Skepplanda sn)
Motivering: Odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar gårds- och
bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. (Hällbildsmiljö, Kyrkomiljö, Kvarnmiljö).
Uttryck för riksintresset: Fornlämningsmiljöer med järnåldersgravfält (bland annat ett av
Götaälvdalens största vid Skepplanda kyrka), fossila åkrar, länets största hällristning vid Vadbacka,
Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar, kvarnar vid Forsån, stenvalvsbro,
gästgiveri och prästgård.
Källa: www.raa.se: ”Riksintressen för kulturmiljövården – Västra Götalands län(O)” Dokument
senast uppdaterat 2018-05-07.

4.1.2 Områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård – enligt 3 kap 6 §
miljöbalken
Vättlefjäll
Riksintresse Friluftsliv, 2 974 ha, Ale, Lerum, Göteborg
Aktivitet: Fritidsfiske, orientering, fågelskådning
Naturtyp: Sjöar och vattendrag, barrskog, lövskog
Risvedenområdet
Riksintresse Naturvård och Friluftsliv, 15 138 ha, Ale, Lerum, Alingsås
Aktivitet: Orientering, fågelskådning, ridning
Naturtyp: Barrskog, lövskog, våtmark
Göta och Nordre älvs dalgångar
Riksintresse Naturvård och Friluftsliv, 5 438 ha, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv,
Göteborg, Öckerö
Aktivitet: Vandring, orientering, fågelskådning
Naturtyp: Sjöar och vattendrag, lövskog, odlingslandskap
Källa: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se

4.1.3 Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att bevara
naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om. För verksamheter eller åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd.
Inom Ale kommun finns fyra Natura 2000-områden.
• Rapenskårs lövskogar (även naturreservat), 45 ha.
• Slereboåns dalgång (även naturreservat), 50 ha.
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•
•

Risveden, Trehörningen, Kroksjön (även naturreservat), 286 ha.
Risvedens agkärr, 7,3 ha.

4.1.4 Kommunikationer
Väg E45: Väg E45 ingår i stamvägnät med särskild nationell betydelse fastställt av riksdagen, och
även i det av EU utpekade vägnätet av internationell betydelse, TEN-T (transeuropeiska transportnätverk).
Järnväg Norge/Vänerbanan: Banan är i stor del av sin sträckning av internationell betydelse och
ingår i det utpekade TEN-T nätet. Hela banan ingår i det strategiska godsnätet och är mycket viktig för
både person- och godstrafik.
Sjöfart-farled Göta älv: Göta älv, Allmän farled Göteborg frihamnen -Vänersborg Normansgrund,
farledsklass 1

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

Influensområden luftrum
Den nordligaste delen av kommunen påverkas av influensområde för luftrum kring Såtenäs flygflottilj,
genom buller och begränsning av höga objekt som kan påverka flygplatsens MSA (minimum safe
altitude). Nordliga delar befinner sig även inom påverkansområde för väderradar.

4.2 Naturreservat - enligt 7 kap 4 § miljöbalken
Källa: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se
Samtliga naturreservat förvaltas av Västkuststiftelsen
Vättlefjäll - 2567 ha, Ale, Göteborg
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Anfastebo - 119 ha, Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet
Rished - 46 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer
Risveden Trehörningen (etapp 1) - 105 ha, Ale, Lerum
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer
Risveden Kroksjön (etapp 2) - 194 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer
Risvedens vildmark - 380 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer
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Kvarnsjöarna - 85 ha, Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Ekliden - 80 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer.
Iglekärr - 88 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald
Färdsleskogen - 58 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Slereboåns dalgång - 50 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet
Bergsjön - 110 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer
Skår - 24 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald
Rapenskårs lövskogar - 40 ha, Ale
Syfte: Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Backas barrskog - 16 ha, Ale, Lilla Edet
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet
Verleskogen - 85 ha, Ale
Syfte: Bevara biologisk mångfald; Tillgodose behov av område för friluftslivet; Vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer.
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Karta 6 Karta över värde och hänsyn
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Del 5 MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
Översiktsplanen innehåller frågor där beslut som fattas inom kommunen kan beröra och påverka
mark- och vattenanvändning i angränsande kommuner och där samarbete behövs:
• Ale kommun ska samverka med omkringliggande kommuner i frågor som rör exempelvis
infrastruktur, kollektivtrafik, natur- och kulturvård samt riksintressen.
• Åtgärder som planeras i hänsynsområden, som korsar eller ligger nära kommungräns, ska
samrådas med berörd kommun.

5.1 Mellankommunala frågor
5.1.1 Riksintresse kommunikationer
•
•
•

Väg E45 - Göteborg, Lilla Edet, Ale
Järnväg - Göteborg, Lilla Edet, Ale
Farled Göta älv - Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale

5.1.2 Riksintresse Naturvård
•

Göta älv och Nordre älvs dalgång – Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale

5.1.3 Natura 2000
•
•
•
•
•

Risveden – Alingsås, Lerum, Ale
Rammdalen – Lerum, Ale
Rapenskär – Lilla Edet, Ale
Göta älv och Nordre älvs dalgång – Göteborg, Kungälv, Ale
Vättlefjäll – Göteborg, Ale

5.1.4 Riksintresse rörliga friluftslivet
•
•
•
•

Risveden – Alingsås, Lerum, Ale
Vättlefjäll – Göteborg, Ale
Göta älv och Nordre älvs dalgång - Göteborg, Kungälv, Ale
Göta älv. Delområdet Lilla Edet – Älvängen – Lilla Edet, Ale

5.1.5 Naturreservat
•
•
•

Vättlefjäll – Göteborg, Ale
Risveden Trehörningen – Lerum, Ale
Backas barrskog – Lilla Edet, Ale

5.1.6 Teknisk infrastruktur
•
•
•
•

Göta älv – dricksvattentäkt - Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Ale
Göta älv – risken för stigande vattennivå vid klimatförändringar behöver hanteras gemensamt
av Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan, Ale
Broläge över Göta älv – Kungälv, Ale
Vägförbindelse Surte – Lövgärdet – Göteborg, Ale

5.1.7 Kommunal service
•

Samverkan kring kommunal service i Alvhem och Lödöse – Lilla Edet, Ale
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5.2 Regionala och nationella samband
Ale har ett starkt och tydligt utbyte med Göteborgsregionen som kräver samordning och planering. En
gemensam planering är avgörande för att till exempel skapa samarbeten och synergieffekter i
regionens hållbarhetsarbete, kollektivtrafik och befolkningsutveckling. Regionala styrdokument
skapar en brygga mellan lokala och regionala frågor som också mer effektivt kan tydliggöra och
tillgodose nationella krav och intressen.
Viktiga regionala styrdokument som utgör underlag för ställningstaganden i Ale kommuns
översiktsplanering är exempelvis;
• Regional utvecklingsstrategi
• Göteborgsregionens tillväxtdokument
• Regional vattenförsörjningsplan
• Göteborgsregionen minskar avfallet
• Länstransportplan
• Regionala miljömål
Andra exempel på tematiska områden där kommunen avser att fortsatt fördjupa sin
samverkan är exempelvis;
• Skredsäkring av Göta älvdalen
• Besöksnäring och näringslivsutveckling
• Strukturbild för Göteborgsregionen
• Göta älvs vattenskyddsområde, GÄVSO
• Göta älvs vattenvårdsförbund, GÄVVF
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Del 6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Denna del syftar till att redovisa väsentliga miljökonsekvenser som genomförandet av planförslaget
har, enligt krav i plan- och bygglagen (PBL) kap 3. Först beskrivs metod, avgränsningar och
påverkansområde för planförslaget. Därefter redovisas planförslaget i relation till att det inte
genomförs, sedan presenteras val av prioriterade grupper och planförslagets konsekvenser för dessa.
Slutligen beskrivs planförslagets påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer och
samhällsekonomi.

6.1 Sammanfattning av översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanens bärande idé:
• Prioritera utbyggnad och planering till utpekade utvecklingsområden.
• Tillväxten ska främst ske i orterna och i landsbygdens byar.
• Bebyggelsetrycket är högt i kommunen, närheten till staden bidrar till detta.
• Styr bebyggelsen till där det finns eller är möjligt att få kollektivtrafik och service.
• Var vaksam på utspridd bebyggelse i jordbrukslandskapet, det kan försvåra för jordbruket.
Principerna för tillväxten är förtätning av orter och byar till förmån för bevarande av
jordbrukslandskapet i stort. Förtätningen kan innebära att tätortsnära jordbruksmark behöver tas i
anspråk i viss utsträckning. Verksamhetsmark föreslås i huvudsak i anslutning till större trafikstråk.
Grönområden i tätortsnära lägen pekas ut, till förmån för både människor och djur och den biologiska
mångfalden. Göta älvs är stränder är fortsatt skyddade och intilliggande industrimark kan utvecklas,
under förutsättning att vattentäkten skyddas.
Alternativet till förtätning av orterna, mer spridd bebyggelse, bedöms medföra större negativa
konsekvenser för miljön och har därför valts bort. Det skulle ta mer odlingsbar mark i anspråk och
generera mer trafik. Bevarad jordbruksmark främjar lokal livsmedelsförsörjning och minskar
sårbarheten.
Översiktsplanens styrverkan
Översiktsplanen:
• redovisar Kommunfullmäktiges inriktning på hur kommunens mark- och vatten bör användas
i framtiden.
• garanterar inget genomförande.
• möjliggör en tänkbar framtida utveckling.
• ger förutsättningar för att resa hållbart.
• kan inte styra människors beteenden och agerande.
Alternativavgränsning
Det är strategierna och markanvändningen som konsekvensbedömts i översiktsplaneförslaget Ale
2021. Konsekvensbeskrivningen ska visa alternativ till planförslaget och utgår från Ale översiktsplan
från 2007, som om den skulle fortsätta att gälla.
Nivåavgränsning
Översiktsplaneringen
• har en strategisk inriktning.
• ger vägledning för de viktigaste frågorna för att nå önskad samhällsutveckling till 2050.
• resonemangen bygger på vetenskapliga basfakta.
• bygger på kommunens vision och viljeinriktning.
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•
•

har fokus på tillväxten i orterna.
har mer detaljerad styrning formulerat i generella och specifika riktlinjer, en fördjupning av
ställningstagande av strategierna för de allmänna intressena i Ale.

Geografisk avgränsning
Flera olika geografiska områden kan påverkas och få konsekvenser av hur Ale väljer att bygga, allt
från orterna och landsbygden i kommunen till Göta älv, Göteborg och övriga grannkommuner och
regionen.
Tidsavgränsning
Konsekvensbedömningen siktar på ca trettio år, dvs år 2050.
Ämnesavgränsning
Checklistor finns i avsnitt 6.8. Syftet med checklistorna är att ge en överblick över översiktsplanens
konsekvenser för miljökvalitetsmål, folkhälsomål och samhällsekonomin.
Samråd om avgränsning
Samråd om avgränsningen med Länsstyrelsen hölls 2020-12-01.
Metod
I översiktsplanen Ale 2021 beskrivs:
• syfte och innehåll.
• förhållande till andra planer.
• information om rådande förhållande i text och kartor.
• hur informationen kan läsas i ett digitalt verktyg.

6.2 Val av alternativ
I detta avsnitt beskrivs aktuella förutsättningar inför en ny översiktsplan. Därefter beskrivs ett
nollalternativ och ett jämförelsealternativ i form av ett scenario med fokus
på bebyggelseutveckling på landsbygden och genom bybildningar.
Nuläge
Nuläget i Ale år 2020
• Ca 32 000 invånare.
• Befolkningsökningen har accelererat sedan pendlingsmöjligheter år 2012 ökade med utbyggd
riksväg 45 och Norge/Vänerbanan.
• Massivt bostadsbyggande av framförallt småhus 1965 – 1975.
• Trafikbelastningen ökar med befolkningsökningen.
• Kollektivtrafikresenärer har ökat sedan Alependeln kom 2012, potential för fler
kollektivresande finns.
• Arbetsmarknadsregionen ingår i storgöteborg.
• Kommunikationer sker, förutom genom eget bilresande med cykel, buss, tåg och pendeltåg.
• Jordbruksmarken minskar, trots att gällande översiktsplan ger starkt skydd.
• Biologisk mångfald behöver värnas.
Nollalternativ
Nollalternativet belyser en trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. ÖP 2007 utan
korrigerande åtgärder ställs i relation till den nya översiktsplanen, som skiljer sig i flera punkter.
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De utmaningar som Ale har idag saknas det åtgärder för i ÖP 2007, som därför inte ger den
vägledning som behövs. Nedan följer några skillnader och utmaningar som sannolikt skulle uppstå om
ÖP 2007 fortsatt skulle vara den beslutade översiktsplanen för Ale kommun.
Möjligheter
• Med stora utvecklingsområden finns möjligheter för en varierad boendemiljö.
• Utspridd bebyggelse leder sannolikt till mindre bullerexponering.
Utmaningar
• Ortstrukturen skulle inte tydliggöras i och med tätortsbyggnation längs hela E45.
• Serviceutbud skulle inte tillgodose tillgänglighetsbehov och befolkningstillväxt.
• Övergripande mål för tillväxt skulle inte uppnås.
• Gång- och cykelvägar för den aktiva människan skulle inte prioriteras
i infrastrukturplaneringen.
• Klimatpåverkan är inte prioriterad i relation till dagens tydliga klimatomställning- och
anpassningsbehov.
• Näringslivsutvecklingen på landsbygden är inte prioriterad.
• Avsaknad av strategi för grön infrastruktur med resulterande brist på sammanhängande
grönstruktur i och mellan tätorterna.
Jämförelsealternativ - Bebyggelseutveckling med fokus på landsbygd
Ett alternativt scenario skulle vara om pendlingsorterna inte pekades ut som
huvudsaklig samhällsutveckling, där exploatering istället skulle ske med större
omfattning på landsbygden och genom nya bybildningar. Det skulle innebära att
bostadsförsörjningen i större utsträckning skulle ske genom exploatering av ny mark runt och
på jordbruksmark och i natur istället för förtätning av tätorter.
Möjligheter
• Bevarande av grönstruktur i annars planerade förtätningsområden.
• Större möjligheter för utbyggnad av småhus.
• Förutsättningar för en varierad boendemiljö.
Utmaningar
• Sämre förutsättningar för en tillgänglig och etablerad samhällsservice.
• Omfattande investeringar i utbyggnad av infrastruktur och kommunala försörjningssystem.
• Längre avstånd innebär en mer otillgänglig kollektivtrafik med kraftigt ökade kostnader.
• Svårigheter att förse samtliga tätorter och boendemiljöer med goda pendlingsmöjligheter.
• Längre avstånd innebär att färre väljer att gå och cykla vilket leder till ett större bilberoende
och miljöpåverkan.
• Stor potentiell påverkan på natur- och kulturmiljöområden.
• Risk att avsevärt försämra förutsättningar för jordbruksmarken och dess näringsmöjligheter.
Slutsatser
Ale står oberoende av alternativ inför stora utmaningar för att bemöta en befolkningsutveckling
och ett bostadsförsörjningsbehov som finns i kommunen och regionen. Det ställs även krav på
samtliga scenarion att tillgodose en planeringsstruktur som uppnår kraven om en minskad
miljöpåverkan och tillräcklig klimatanpassning. Den långsiktiga planeringen ska också bemöta
de demografiska utmaningar som förutspås och där infrastruktur och service ska planeras
resurseffektivt och tillgängliggöras för alla.
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Planförslaget med sikte på 2050 anses utifrån ovan scenarion och resonemang erhålla de bästa
möjligheterna att möta de utmaningar som beskrivits och samtidigt uppnå kommunens långsiktiga
målsättningar. Genom att koncentrera samhällsutvecklingen till huvudorterna kan en resurseffektiv
och välplanerad samhällsstruktur uppnås, där hållbarhets- och befolkningsbehov tillgodoses.

6.2.1 Val av prioriterade grupper
Hälsa på lika villkor är grunden i folkhälsoarbetet. Lättillgängliga miljöer för fysisk aktivitet, säkra
och trygga både bostads- och fritidsmiljöer är gynnsamma för alla människor oavsett ålder.
Hälsosamma miljöer där buller, luft-, mark- och vattenföroreningar minimeras ger förutsättningar för
ett gott liv.
Barn och ungdomar
Hälsan under hela livet, gynnas av goda förhållanden i barndomen. Tidiga insatser kan ses som en
investering för både individ och samhälle. Säkra och trygga skolvägar lägger grunden för goda vanor.
Närhet till natur och lek är viktig för barns och ungdomars utveckling.
Äldre
Behoven och möjligheterna för äldre att röra sig i samhället är olika för olika grupper av äldre. Vid
stigande ålder avtar snabbhet och reaktionsförmåga. Nedsatt hörsel påverkar förmågan att
kommunicera i bullriga miljöer. Äldre är överrepresenterade vid fotgängar- och cykelolyckor. Närhet
och tillgänglighet till grönområden är viktig för denna grupp.
Socioekonomiskt utsatta
Personer med utsatt socioekonomisk position utsätts för ogynnsamma stressfaktorer vilket kan ha
negativ effekt på hälsa och medellivslängd.
Personer med funktionsnedsättning
I åldrarna 16 - 84 har mer än tjugo procent av Sveriges befolkning nedsatta funktioner. En stor del av
samhällets samlade ohälsa finns inom gruppen intellektuellt, psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatta.
Detta kan bidra till ett utanförskap som kan handla om bristande delaktighet i arbetslivet, sociala
relationer, fritids- och kulturaktiviteter, utbildning, demokratiska processer.

6.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, identifiering och bedömning av
påverkan
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte:
• översiktsplanen bedöms ha betydande miljöpåverkan, då planen pekar ut tillväxt i tätorter,
mark för verksamheter, erosionsskydd och vägar
• ska beskriva, identifiera och bedöma vilken betydande miljöpåverkan planen antas medföra
• ska beskriva följderna av ett tänkt genomförande
• ska medverka till att en långsiktigt hållbar utveckling skapas
• ska identifiera positiva och negativa konsekvenser av förtätning och utglesning
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Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och
annan miljöhänsyn beaktas i planen. Miljökonsekvensbedömningen fokuserar på de fem viktigaste
påverkansområdena för Ale kommun. Dessa påverkansområden beskrivs i följande:
• Förtätning
• Transporter
• Göta älv
• Odlingslandskapet
• Natur
Positiva effekter
+ sanering av förorenad mark vid omvandling
+ ökad kvalité på och säkerställda tätortsnära
grönområden
+ ökad biologisk mångfald genom säkerställda
gröna områden mellan orterna
+ minskat buller vid bättre vägstandard
+ minimerar risk för skred av förorenad mark
genom erosionsskydd
+ möjlighet att minimera biltrafik, minskar buller
och luftföroreningar
+ nytt broläge över Göta älv, minskar sårbarheten
+ minskad fragmentisering av jordbruksmarken

Negativa effekter
- förlust av odlingsbar mark
- förlust av grönyta i tätort
- risk för minskad biologisk mångfald genom att
naturmark exploateras

- risk för försämrad ljudmiljö och luftkvalitet vid
förtätning nära trafikled

Tabell 1 Miljöeffekter av tillväxt/förändrad markanvändning

Förtätning
Huvudstrategin är att bygga på den infrastruktur som finns, både i tätorterna och stråken mellan dem.
Majoriteten av ny bebyggelse föreslås lokaliseras till orterna. Orterna byggs inåt genom bland annat
förtätning. Det ger tätorter med små avstånd. Service, handel och kollektivtrafik kan nås till fots eller
med cykel vilket är positivt ur miljösynpunkt och för folkhälsan. Nedan följer möjliga konsekvenser
av planförslagets förtätningsstrategi:
• kvalitativa grönområden ska inte tas i anspråk
• grönområden är viktiga för människors hälsa
• utpekade gröna stråk möjliggör för biologisk mångfald och klimatanpassning
• förtätning kan stärka underlaget för service och handel
• förtätning kan gynna kvarboende genom att orterna kan erbjuda en mångfald av boendetyper
• landsbygdsutveckling med förtätning i byar och i samlad bebyggelse, kan motverka
utspridning av bebyggelsen i landskapet och vara positivt för jordbruket, minskad
fragmentisering
• förtätning ökar möjlighet för fler att nyttja kollektivtrafik
• förtäta orterna kan gynna miljö, folkhälsa, kommunal ekonomi och klimatpåverkan
• förtätning bidrar till att förorenade markområden måste saneras inför byggnation
• saneras områden bidrar det till minskad exponeringen och spridning av farliga ämnen
• sanering av förorenad mark är gynnsamt för folkhälsan
Transporter
Resandet och transporter behöver förändras om utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar ska
minska. Förändring i samhällsbyggande och beteende och nya tekniska lösningar är därför nödvändigt.
Fler infartsparkeringar underlättar kollektivtrafikresande. Beroende av väder och vind påverkas
spridningen och förekomsten av luftföroreningar från både lokala och mer avlägsna källor. Långväga
transporter av försurande ämnen fortsätter att påverka miljön i högre grad än vad lokala utsläppskällor
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ger upphov till. Lokalt kan bidraget vara att skapa effektiv struktur för trafik och kollektivtrafik, för
minimera miljöpåverkan. Tvärförbindelser pekas ut och när trafiksäkerhet ökats och kapacitetshöjande
åtgärder utförts på dessa vägar kan större kompletteringsbebyggelse tillkomma. Trafiksäker ny
förbifart i Skepplanda kommer att göra intrång i riksintresse för kulturmiljövård.
Göta älv
Vattnet i Göta älv är känsligt eftersom älven är dricksvattentäkt för ca 800 000 människor och farled
av riksintresse. Älvområdet är skredkänsligt och de föroreningar som finns kvar i närliggande mark
behöver tas om hand för att inte riskera förorenande skred i älven. Enstaka händelser och utsläpp kan
få stora konsekvenser på vattnet. Bebyggelseutvecklingen kommer till stor del att ske i orterna vid
älven. Dagvatten ska tas om hand lokalt, för att minimera föroreningsrisker. Havsnivån och
grundvattennivåer påverkas av klimatförändringarna. Strandskydd finns längs hela älven, stora delar
av strandängarna betas och fungerar som översvämningsområden. Industrier finns längs älven,
åtgärder för översvämningar är olika. Viss expansion av industrier kan ske om risker minimeras. I
södra delen av kommunen finns skyddsområde för vattentäkt. Reservvattentäkt saknas, men ska
utredas.
Odlingslandskapet
Tätortsnära jordbruksmark kan tas i anspråk om exploateringen bedöms ha större allmänt intresse än
bevarande av jordbruksmarken. Ny bebyggelse i jordbrukslandskapet kan i huvudsak ske med
kompletterande bebyggelse i befintliga byar och i samlad bebyggelse. Jordbruket i Ale är inriktat på
spannmålsodling, men jordbruk med inslag av djurhållning finns också. Ett utspritt bostadsbyggande
på landsbygden kan innebära begränsningar för och fragmentisering av näringsverksamheten.
FAKTA

Västra Götaland är det län som har minskat sin totala jordbruksareal mest mellan 2000–2015. Under
denna period har arealen minskat med 30 000 hektar, varav 23 000 är åkermark och 7000 är
betesmark. Exploateringen av jordbruksmark med byggnader och infrastruktur har uppgått till cirka
400 hektar i var och en av de två senaste femårsperioderna, vilket överskrider det regionala
miljömålet att inte minska åkermarken med mer än 200 hektar på fem år (Jordbruksverket, 2013;
Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2015, s. 30).
Att jordbruksmarken minskar och bebyggs påverkar både den faktiska arealen som kan producera
livsmedel, men det bidrar också till att jordbruksmarken fragmenteras. Fragmenteringen av
jordbruksmark kan leda till en försvårat brukande av marken både på grund av de oregelbundna
formerna på brukningsenheterna men även för att det kan bli svårare att ta sig mellan de olika
enheterna med jordbruksmaskiner. Exploateringen av jordbruksmark är accentuerad i anslutning till
transportkorridorer och urbana områden, där också mycket av den högproduktiva jordbruksmarken
är lokaliserad. (Jordbruksverket, 2017; Nordbeck, 1977, s. 83–84).
År
1981
1991
2001
2011
2019
Minskning i antal hektar
Minskning i procent

Ale
5 276
4 973
4 657
4 163
4 015
1 261
24%

Kungälv
6 757
6 562
6 370
6 174
6 032
725
11%

Lilla Edet
5 026
4 762
4 688
4 466
4 356
670
13%

Tabell 2 Total åkermark i hektar. Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas
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Trollhättan
10 810
9 982
9 675
9 435
9 179
1 631
15%

Diagram 3 Faktiskt exploaterad jordbruksmark. Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland Seminarium om Jordbruksmark 2018

Diagram 4 Exploatering, andel av total jordbruksmark i procent . Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland Seminarium om
Jordbruksmark 2018t
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Natur
Skyddade naturmiljöer, riksintressen för friluftsliv finns i Vättlefjäll, Risveden och i Göta älvdalen.
Natura 2000-skydd finns för ett område mellan Skepplanda och Hålanda.
Balans mellan bebyggelseutvecklingen och landskapets natur- och rekreationsvärden ska beaktas i
närhet av våtmarker. Kompensationsåtgärder kan tillämpas. Sällsynt växtlighet och artrikedom som
finns i våtmarker ska värnas.
Skogshanteringen har förändrats de senaste hundra åren från småskalighet till storskalighet. Beakta att
artrikedomen är större i blandskogar och naturskyddet är viktigt för rekreation och friluftsliv när
orterna förtätas och för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Kommunen kan bedriva varsamt
skogsbruk där natur- och rekreationsvärde är högre.
Genom förtätning och utbyggnad av orterna sparas naturmarker och detta bidrar till att biologisk
mångfald bibehålls. Omvandling av mark, kan bidra till att skapa nya naturmiljöer och gröna områden
mellan orterna är viktigt för växt och djurliv och klimatanpassning. Tillgängliga naturområden för det
rörliga friluftslivet nyttjas i vardagen och bidrar till hälsa och välbefinnande. Naturvärden och
rekreationsvärden står sällan i motsats till varandra. Tysta områden finns utpekade i kommunens
skogs- och jordbruksområden.
Påverkan på riksintressen
Riksintressen omfattar markområden, vattenområden och samhällsfunktioner som har så särskilda
värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet. Riksintressen
regleras i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. De riksintressen som finns i Ale kommun är beskrivna i
översiktsplanens kapitel 3, flera riksintressen kan inbegripas inom samma geografiska yta.
Ale kommuns förhållningssätt utgår från att riksintressen ska respekteras och att inga åtgärder ska
tillåtas som orsakar skada på riksintressens syften och värden.
Vilja och behov av utveckling inom kommunen innebär att intresseavvägning måste göras, dessa ska i
alla sammanhang motiveras, i synnerhet vid intrång i hänsynsområden. I följande beskrivs de
konsekvenser på riksintressens värden, och på andra skyddade områden, som ett genomförande av
översiktsplanens samrådsförslag bedöms innebära.
Riksintresse för Kulturmiljövården- enligt 3 kap 6§ miljöbalken.
Skepplanda mm [P 29] (Skepplanda SN)
Riksintresset omfattar odlingslandskap intill Grönån med fornlämningsmiljöer som tydligt påvisar
gårds- och bybebyggelsens kontinuitet från bronsåldern. Fornlämningsmiljöer utgörs av
järnåldersgravfält (bland annat ett av Götaälvdalens största vid Skepplanda kyrka), fossila åkrar, länets
största hällristning vid Vadbacka, Skepplanda kyrka i dominerande läge med medeltida delar, kvarnar
vid Forsån, stenvalvsbro, gästgiveri och prästgård. (Källa: www.raa.se)
Delar av odlingslandskapet är sedan tidigare detaljplanerat för industri och i viss omfattning
exploaterat. Riksintresset påverkas av planförslaget genom att delar av återstående åkermark föreslås
för vidare utbyggnad av verksamhetsområdet, samt genom förslag till lokalisering av nytt vägområde.
Ett utbyggnadsområde för tätorten är vidare föreslaget söder om samhällets västra delar, inom
riksintressets utpekade område.
Vägområde
Syftet med vägområdet är att utreda förutsättningar för att leda nuvarande genomfartstrafik utanför
tätort och på så vis öka trafiksäkerhet och minska trafikens påverkan i förhållande till skola och
boendemiljöer. Platsens topografiska förutsättningar innebär att det inte finns rimlig alternativ
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placering. Kommunens bedömning är att vid avvägning mellan trafiksäkerhet och beskrivna
kulturmiljövärden bör intrånget kunna motiveras.
Verksamhetsmark
Åkermark mellan Skepplandavägen och befintligt verksamhetsområde föreslås utvecklas som
verksamhetsmark. I anslutning till dessa, mellan Skepplandavägen och väg 1979 föreslås ytterligare
åkermark utredas för att på sikt användas för verksamheter. Ianspråktagande av odlingsmarken
påverkar riksintressets värde, det sker dock angränsande till exploaterade områden vilka är planlagda
mellan 1964 och 1977 och till den sammanhängande tätortsbebyggelsen. Riksintressets avgränsning,
som i nuläget inbegriper befintligt verksamhetsområde, bör enligt kommunens mening därför kunna
övervägas.
Tätort - Bostäder
Det finns mycket få utvecklingsmöjligheter för tätorten i Skepplanda därför föreslås att viss
bostadsbebyggelse tillåts göra intrång inom föreslaget utvecklingsområde. Möjlig omfattning och
utformning i förhållande till riksintressets värden får då utredas.
Områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård – enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Vättlefjäll
Riksintresset omfattar ett naturområde med barrskog, lövskog, sjöar och vattendrag, och sträcker sig in
i Göteborg och Lerums kommuner. Området har stort värde för friluftslivet, med bland annat
möjlighet för fritidsfiske, orientering och fågelskådning
Surte
Riksintresset påverkas av planförslaget genom att två utredningsområden föreslås för möjlig
utveckling av Surte tätort österut. Inom föreslagna utredningsområden finns viss befintlig bebyggelse.
Områdena föreslås utredas med avseende på möjligheten att förtäta och tillgängliggöra, i en
omfattning som kan bedömas vara lämplig med hänsyn till riksintresset.
Det södra utpekade utredningsområdet är även i en mindre del belägen inom den del av Vättlefjäll som
ingår i Naturreservat - enligt 7 kap 4 § miljöbalken. Reservatets syfte är att vårda och bevara den
värdefulla naturmiljön och att tillgodose behov av område för friluftslivet.
Nödinge
Riksintresset påverkas av planförslaget vilket föreslår en utbyggnad av tätorten i Nödinge södra delar
vilken sträcker sig in i riksintresset. I Fördjupad översiktsplan för Nödinge, (lagakraft 2019-04-12), är
området kategoriserat som jordbruksmark som ska bevaras, där enstaka kompletteringar av den
spridda bebyggelsen kan göras i syfte att öka förutsättningar för fortsatt drift och utveckling av
befintliga jordbruksföretag. Området föreslås här utredas med avseende på möjligheten att förtäta
befintlig bebyggelse i omfattning som kan bedömas vara lämplig med hänsyn till riksintresset.
Göta och Nordre älvs dalgångar
Göta älv och dess dalgång omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv, samt i egenskap av
farled riksintresse för transporter. Älvdalen har stora naturvärden med vattendrag, lövskog och
odlingslandskap, och ett stort värde för friluftslivet med möjlighet till vandring, orientering och
fågelskådning.
Broförbindelse
Samtliga tre kategorier av riksintressen bedöms påverkas av planförslaget, då läge för en ny
broförbindelse över Göta älv förslås utredas. En ny förbindelse över älven är en förutsättning för en
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robust infrastruktur och en viktig del i utvecklingen av kommunens och regionens övergripande
trafikstruktur. De intrång som kan följa i riksintressenas värden bedöms därför vara skäliga.
Verksamhetsområde Osbacken
Riksintresset för naturvård och friluftsliv påverkas av ett område vilket föreslås utredas för
användning som verksamhetsmark. Området är skogbevuxet, kuperat och innehåller enstaka
bostadshus. Området gränsar i sin ena sida till E45 och ansluter i sin södra sida till ett mindre område
med nyligen antagen detaljplan för verksamheter. I kommunen är tillgången på lämplig mark för
etablering av verksamheter mycket begränsad och efterfrågan hög. Alternativt läge med anslutning till
på/avfart till E45 och med avstånd till sammanhängande bostadsbebyggelse skulle med sannolikhet
innebära ianspråktagande av jordbruksmark. Det intrång lokaliseringen innebär i riksintressets värden
bedöms därför vid en avvägning föredras.
Miljökvalitetsnormer
I den långsiktiga planeringen av en kommun är det av stor betydelse att överväga och analysera
markanvändningens påverkan på omkringliggande miljö. Varje beslut om framtida mark- och
vattenanvändning kan ha en omfattande effekt på hur förutsättningar för ett långsiktigt hållbart
samhälle kan komma att se ut.
För att gemensamt angripa dessa utmaningar har Sverige genom beslutade miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet, bullermiljö och vattenförekomster bestämt mätbara kvalitetskriterier att förhålla sig till.
Miljökvalitetsnormer är till för att skydda människors hälsa och innehåller bestämmelser om lägsta
godtagbara miljökvalitet. Nedan beskrivs hur planförslaget förväntas påverka dessa
miljökvalitetsnormer.
Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft innehåller gräns- och tröskelvärden för elva olika
luftföroreningar, av vilka kvävedioxid och partiklar PM10 som regel är svårast att klara. Det är
kommunens ansvar att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls, och Ale kommun samarbetar
med kringliggande kommuner genom Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. Inom ramen för
luftvårdsförbundets verksamhet utförs regelbundet mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i
regionen. Vägtrafik, tunga transporter och industrier påverkar luftkvaliteten, vilket i Ale främst berör
orterna längs E45, och vissa vältrafikerade vägar.
Den senaste beräkningen av kvävedioxidhalter för Ale, vilken redovisades 2017, visar att
miljökvalitetsnormens värden klaras och så även miljökvalitetsmålet Frisk luft.
Planförslagets inriktning på prioritering av utbyggnad i stationsorterna och satsningar på utbyggnad av
infrastruktur skall understödja att fler väljer kollektivtrafik, gång och cykel. Ändrade resvanor kan
bidra till att miljökvalitetsnorm för luft fortsatt kan klaras, även med den befolkningsökning som
planförslaget prognostiserar.
Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt luftkvalitetsarbete:
• Genom satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar, och på sammanhängande trygga
skolvägar, ges fler möjlighet att välja gång och cykel istället för bil, vilket bidrar till att
minska luftföroreningar.
• Utbyggnad prioriteras i lägen med god anslutning till kollektivtrafik.
• Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.
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Omgivningsbuller
Buller är ett utbrett miljöproblem och en av de störningar som berör flest människor i Sverige.
Vägtrafik och järnväg är ofta den huvudsakliga källan till buller. Ales förutsättningar med de större
tätorterna huvudsakligen samlade utefter kommunikationsstråken Norge-Vänerbanan och E45 innebär
en situation där både buller och vibrationer behöver hanteras i planeringen. I stationsorterna kan detta
vara problematisk och påverka hur den byggda miljön kan utvecklas och utformas.
Den befolkningsökning som översiktsplanen förutser kan förväntas innebära ett ökat resande och bidra
till ett ökat trafikflöde. Med befolkningsökning koncentrerad till tätorterna skapas dock förutsättningar
för att fler cyklar, går eller åker kollektivt vilket kan minska andelen bilresor. Koncentrationen till
tätorterna innebär emellertid samtidigt att fler människor kan komma att vara bosatta i miljöer med
förhöjda bullervärden.
Samrådsförslaget innehåller utbyggnads- och utredningsområden för verksamheter i Skepplanda,
vilket kan förväntas innebära en ökning av trafikflöde och tunga transporter på Skepplandavägen.
Samrådsförslaget innehåller samtidigt förslag på ny vägdragning vid sidan av tätorten i anslutning till
befintligt och föreslagen utbyggnad av verksamhetsområden. Det föreslagna nya läget för väg skulle
innebära att exponering för buller i tätorten Skepplanda kan minska.
Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till ett fortsatt arbete mot omgivningsbuller:
• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny
exploatering.
• Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.
• Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är
bullerpåverkade.
• Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska verksamheter, parkeringsbyggnader eller
andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som avskärmning mot bullret.
• Bebyggelse ska planeras och utformas så att riktvärden för buller och krav på dagsljusvärden i
bostäder uppfylls.
• Ny bebyggelse ska planeras så att det är enkelt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik.
Vattenförekomster
Sverige har åtagit sig uppdraget via vattendirektivet att genom långsiktig vattenförvaltning uppnå en
god status för landets samtliga vattenförekomster. Uppföljningen av det pågående
vattenförvaltningsarbetet sker genom miljökvalitetsnormer som anger en kemisk och ekologisk status
som ska uppnås på sikt. Val av markanvändning inom ett avrinningsområde kan ha en stor och
avgörande påverkan på möjligheten för en vattenförekomst att uppnå en god status.
Planförslaget innebär en fortsatt exploatering av mark som har en större eller mindre påverkan på
markens hydrologiska balans och föroreningsgrad. Vid till exempel hårdgörande av ytor ökar
dagvattenmängden genom samhället som genom en samlad påverkan kan ha en negativ effekt på
mottagande vattenförekomst. Genom en välplanerad dagvattenhantering kan dessa effekter från den
urbana miljön begränsas, där exempelvis föroreningar tillåts att avskiljas och brytas ner. Detta arbete
bör kompletteras med åtgärdsprogram utifrån avrinningsområden där prioriteringen bör baseras på
vattenförekomst med störst behov av en förbättrad status.
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Nedan följer en sammanställning av de vattenförekomster eller sträcka av vattenförekomst som anses
vara relevanta utifrån påverkan från planförslaget.
Vattenförekomst
Grönån- mynningen till Skepplanda
Forsån
Sköldsån
Hållsdammsbäcken
Surtesjön
Göta älv- Älvängen med förgreningen med Nordre älv
Göta älv- förgreningen med Nordre Älv till Säveåns
mynning
Rivö Fjord
(Utsläppspunkt spillvatten Ryaverket)

Statusklassning (2021)
Ekologisk
Kemisk
Måttlig
Uppnår ej god
Måttlig
Uppnår ej god
Måttlig
Uppnår ej god
God
Uppnår ej god
Måttlig
Uppnår ej god
Måttlig
Uppnår ej god
Måttlig

Uppnår ej god

Måttlig

Uppnår ej god

Tabell 3 Statusklassning av vattenförekomster

Flera av vattendragen i tabellen är idag påverkade av övergödning och morfologiska förändringar.
Många av vattendragen rinner genom eller i anslutning till Ales tätorter. Tätortsnära vattendrag
kommer påverkas av den föreslagna översiktsplanen genom tillkommande urbana föroreningar såsom
ökat dagvattenutsläpp vid exploatering. Även översvämningar i tätorten riskerar att öka med en
planerad förtätning och exploatering. Vattenförekomster utanför tätorter kommer att ha en påverkan
från tillkommande enskilda avloppsanläggningar samt jord- och skogsbruk. Planförslaget leder till
ökad spillvattenmängd från Ale som leds till avloppsreningsverket Ryaverket i Göteborg stad med
utsläppspunkt i Rivö Fjord. Krav om miljökvalitetsnormer regleras i tillstånd för
avloppsreningsverket.
Flera åtgärder och planeringsunderlag krävs för att kunna begränsa påverkan från planförslaget. En
skyfallskartering är under framtagande för att långsiktigt förebygga översvämningsproblematik i
framtida exploatering. Framtida vattenskyddsområde för Göta älv och biflöden kommer ställa högre
utsläppskrav från Ales angränsande tätorter. Dagvattenhanteringen ska vid exploatering eller
omvandling i större utsträckning hanteras med öppna och multifunktionella ytor för att anpassa
samhället till en högre reningsgrad och bättre fördröjningsmöjligheter. En grönstrukturplan ska tas
fram som ska tydliggöra ett behov om grönytor som kommer förbättra den lokala reningsgraden av
dagvatten. För att vidare motverka negativa effekter av planförslagets markanvändning beskrivs
riktlinjer inom berörda områden. Genom åtgärder och riktlinjer för framtida markanvändning skapas
goda förutsättningar att inte försämra vattenförekomsternas kemiska och ekologiska status.
Riktlinjer som benämns i planförslaget som bidrar till en fortsatt vattenförvaltning:
• God ekologisk och kemisk status ska uppnås i alla kommunala sjöar och vattendrag. Om inte
god status uppnås ska åtgärdsprogram arbetas fram och följas.
• Ale kommun ska ha en god kunskap om grundvattnets status och hur det i framtiden kan
komma att förändras med påverkan från klimatförändringar och bebyggelse.
• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och
bryts ner under vattnets väg till recipienten, och med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet. Öppna dagvattenlösningar ska
eftersträvas.
• Kommunen ska verka för att minimera påverkan av övergödning från enskilda avlopp,
jordbruksmark och annan bidragande verksamhet.
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•
•
•
•
•

Exploatering vid sjöar ska ske med en restriktiv hållning och mycket god förståelse, med
syftet att öka tillgängligheten för alla.
I nya exploateringsområden ska det säkerställas att en god vattenstatus kan uppnås på sikt.
Skyfallskartering ska utgöra kunskapsunderlag vid fysisk planering, ny exploatering, och för
åtgärder i teknisk infrastruktur.
Dagvattenstrategi ska följas.
En grönstrukturplan med grönytefaktor för bebyggelse ska tas fram för att tydliggöra
förhållningssätt vid exploatering och förtätning.

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

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-70 30 00 • www.ale.se • kommun@ale.se
50

SAMHÄLLSEKONOMISK
PÅVERKAN

POSITIVT

Möjlighet till regional kommunal utveckling

Möjliggör tillväxt
Säkerställa dricksvatten
Sanering miljögifter
Tvärförbindelser
Ny bro över Göta älv
Aktiva transporter
Minskade
sjukvårdskostnader
Gröna kvalitéer skapas,
hälsofrämjande

Kostnad
/Hälsovinst utbyggnad av väg och GC-väg

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

Högre dricksvattenskvalité

Kostnad för skolgång

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

Kostnad för barnomsorg

Flexibla lokaler

Kostnad för äldrevård

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

KOMMENTAR

Utbyggnadskostnader

Utbyggnadskostnader

Minskade kostnader för rening av
råvatten
Ökade kostnader, men mindre
utsläpp
Stora parkeringar vid pendeltåg

Kostnader för fler elever
Hushållning med ökade kostnader
Kostnader för fler barn
Hushållning med ökade kostnader
Ökade kostnader, på grund av fler
äldreomsorgsplatser

Tabell 4 Samhällsekonomisk påverkan.

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

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

-

Försämring

GRÖN

+

Förbättring

GUL

0

Oförändrat

ORANGE

-/0

LJUSGRÖN +/0

Försämring i vissa avseenden, oförändrat i andra aspekter.
Förbättring i vissa delar, oförändrat i andra aspekter.

DELAD RUTA +/- Försämring i vissa avseenden och förbättring i andra under samma bestämningsfaktor.

Ej relevant
Grupp som är extra utsatt/har stor vinst av faktorn
Tabell 5 Figurförteckning till tabell 6
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Barn Äldre Alla
M/ K

Natur och
rekreation

Mark och vatten

Luft och klimat

Bebyggelse

Socioekonomiskt utsatta Funktionsnedsättning Miljön

Påverkan på
strandskyddet
Påverkan på
våtmarker
Påverkan på
skogens kvalité
Tillgång till
stödjande
vardagsmiljöer
Påverkan på
villkor för flora
och fauna
Utsläpp av
gödande ämnen
Påverkan på
kvalitet och nivå
på yt- och
grundvatten
Påverkan på
odlingslandskapet
Utsläpp av
växthusgaser
Utsläpp av
luftföroreningar
Utsläpp av
försurande ämnen
Förtätning av
bebyggelse
Tillgång till god
arkitektur
Tillgång till
kulturmiljöer

Kommunikationer Tillgång till
trafikmiljö som
stödjer aktiva
transporter
Tekniska system Tillgång till
förnyelsebara
energiresurser
Alstrande av
avfall
Hälsa och
Påverkan från
säkerhet
farliga ämnen
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Påverkan från
UV-strålning
Påverkan från
elektromagnetiska
fält
Påverkan från
buller
Påverkan från
radon
Trygghet i
närmiljön
Tillgänglighet till,
i och mellan
byggnader
Möjlighet till
återhämtning
Risk för
olycksfall
Påverkan från
djurhållning
Tillgång till
bostad
Tillgång till
utbildning
Möjlighet till
sysselsättning
Tabell 6 Konsekvensbedömning av bestämningsfaktorer
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6.7 Uppföljning
Miljöredovisningen ska redovisa följande indikatorer:
• Ny bostadsbebyggelse – andelar i förtätning respektive ny exploatering.
• Energianvändning – andelar ny bebyggelse som är passivhus, plusenergihus eller på annat sätt
beaktar byggnadens energianvändning i ett livscykelperspektiv.
• Jordbruksmark – arealen brukningsvärd jordbruksmark som ges bygglov på för annat än
jordbruksverksamhet.
• Biologisk mångfald – andelen skyddad skog uppdelat på kommunägd och enskilt ägande.
• Biologisk mångfald – andel ianspråktagande av grönytor i tätort, redovisa
kompensationsåtgärder.
• Kollektivtrafik – andelen ny bostadsbebyggelse inom gångavstånd från hållplats.
• Kollektivtrafik – andelen hållplatser med miniminivå för turtäthet.
• Aktiva transporter – antalet meter tillkommande cykelväg.
• Kulturmiljö – antalet nya bostadshus inom kulturmiljöer.
Välfärdsredovisningen ska redovisa följande indikatorer:
• Folkhälsa – närhet från nya bostäder till kvalitativa grönområden och rekreationsområden.

6.8 Uppföljning, kontrollfrågor vid planering
Bilaga till MKB
Ur checklistan väljs de faktorer som har störst bäring på föreslagen användning för att behandlas i en
konsekvensbedömning. En sammanfattning av resultatet presenteras i en konsekvensmatris där
konsekvenserna för särskilt prioriterade grupper och miljön synliggörs.
Planprocessen enligt plan- och bygglagen säkerställer att den demokratiska delaktigheten tillgodoses.
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.
Strandområden rymmer ofta kvalitéer som har stor betydelse för rekreation och främjar därmed fysisk
aktivitet.
•

Hur påverkar föreslagen användning strandskyddet?

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.
•
•
•
•

Hur påverkar föreslagen användning våtmarker av olika typ?
Skyddas våtmarker, så att de kan utvecklas utan mänsklig påverkan?
Sker skogsbruk eller dragning av skogsbilvägar på ett sätt som inte skadar våtmarker?
Föreslår planen att våtmarker ska återskapas/anläggas i odlingslandskapet?

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Skogar med större artrikedom
med flera olika naturtyper och med olika karaktärer är ur rekreationssynpunkt värdefulla. Dessa skogar
kan fungera som stödjande miljöer för fysisk aktivitet.
•

Hur påverkar föreslagen användning skogens kvalitet?
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•
•
•

Finns speciellt värdefulla skogsområden inom planen?
Har skogen stort rekreativt värde som görs tillgängligt?
Hur ska skogsbruket bedrivas?

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god fysisk, mental och social hälsoutveckling. Det är de
grupper som är minst fysiskt aktiva som har mest behov av stödjande miljöer som till exempel
grönområden.
•
•

Är utemiljön attraktiv och stimulerar den till vistelse, lek och rörelse?
Finns redskap för kreativ lek och rörelse?

Lekplatsen är inte bara en fysisk miljö utan framförallt en social miljö. Barn med funktionshinder går
dock ofta miste om den möjligheten då lekplatser ofta inte är tillgängliga för dem.
•
•
•
•
•
•
•
•

Är lekplatser och andra anordningar anpassade efter personer med funktionsnedsättning och
deras behov och är de skapade med möjligheter för social interaktion?
Finns samlingsplatser eller andra miljöer till exempel bibliotek, bygdegård, torg, grillplats
eller idrottsplan som stimulerar till spontana och planerade möten mellan människor?
Bevaras och utvecklas grön- och vattenområden i tätorter eller i tätortsnära läge för god
tillgång för alla?
Erbjuds möjlighet till vila i dessa miljöer för till exempel äldre och personer med
funktionsnedsättning?
Minskar eller ökar andelen hårdgjord yta i dessa områden?
Finns det, tillkommer eller försvinner redskap för idrottsutövande?
Uppmärksammas kvinnliga respektive manliga aspekter vid prioriteringar av utformning?
Innehåller den byggda miljön fysiska eller psykosociala hinder för att barn och vuxna ska
kunna vara fysiskt aktiva?

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arters livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter
ska kunna fortleva i långsiktiga livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska
ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
•
•

Hur påverkar förslagen användning villkoren för flora och fauna?
Skyddas kända växtlokaler i planen?

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten. De största utsläppskällorna för näringsämnen till exempel kväve, fosfor, ammoniak samt
kväveoxider kommer från jordbruket, enskilda och kommunala avlopp. Hälsoproblem ska förebyggas.
•

Hur påverkar föreslagen användning risken för utsläpp av gödande ämnen från exempelvis
ovan nämnda källor och transporter av farligt gods?

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning och bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag. Ale kommun har övergripande inriktningsmål för säker och
hållbar dricksvattenförsörjning.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Finns risk för utsläpp av ämnen som kan negativt påverka sjöar och vattendrag, till exempel
farligt gods, dåliga avloppslösningar?
Hur påverkar förslaget miljökvalitetsnormen för fiskevatten?
Finns det risk för utsläpp av ämnen som kan påverka människors hälsa negativt exempelvis
metaller, bekämpningsmedel och hälsoskadliga mikrobiologiska organismer?
Finns till exempel miljöfarliga verksamheter inom eller i närheten av planområdet som kan ge
upphov till skadliga utsläpp?
Finns kända mark- och/eller grundvattenföroreningar inom eller i anslutning till planområdet?
Hur ser spridningsrisken ut?
Påverkar föreslagen användning kvaliteten eller nivån på grundvattnet?
Ändras strömningsförhållanden eller avrinningsområden?

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Lokalt producerad mat bidrar bland annat till ett minskat transportarbete.
•
•
•

Hur påverkar föreslagen användning möjligheten till framtida brukande av jorden samt ett rikt
kulturlandskap?
Ängs- och hagmarker, småbiotoper, kulturbärande landskapselement och kulturhistoriskt
värdefulla ekonomibyggnader?
Arealen brukad/ hävdad åkermark, slåttermark och betesmark i Västra Götaland ska inte
minska, vilket i praktiken innebär att dessa marker inte ska tas i anspråk för annan
användning.

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Resvanor,
transporter och energianvändning i byggnader är tre stora faktorer som har påverkan. Transportarbetet
påverkas i stor utsträckning av lokalisering av bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och kultur.
Luften ska vara så ren att människors hälsa, djur, växter och kulturvärden inte skadas.
•

Överskrids miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i nuläget?

Försurande effekter av nedfall och föreslagen markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark
och vatten tål. Nedfallet ska inte heller öka korrosionshastigheten i tekniska material eller
kulturföremål och byggnader. Resvanor och transporter är de främsta orsakerna till försurningen.
Orterna byggs tätt vilket ger små avstånd mellan olika funktioner och ett minskat transportarbete, en
ökad folkhälsa och ökad möjlighet till jämställdhet. En balans upprätthålls mellan samlad bebyggelse
och gröna ytor för möjlighet till biologisk mångfald och rekreation.
•
•
•

Innebär föreslagen användning en förtätning eller utspridning av bebyggelsen?
Finns det en balans mellan stadsbyggande och möjligheten till biologisk mångfald?
Ger föreslagen användning i orterna möjlighet till bostadsnära tillgång till kommersiell och
kommunal service?

Stads- och landskapsbild ska bevaras och utvecklas så att de estetiska värdena kvarstår.
•

Blir det fysiska ingrepp? Tillförs nya element?
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•
•
•

Skala och sammanhang med omgivningen?
Struktur och dominans?
Viktiga utblickar?

Kulturmiljöer ska tas tillvara och utvecklas som en resurs för framtiden.
• Medför föreslagen användning att det ges tillgång till kulturhistoriska värden och en långsiktig
hållbar förvaltning?
Trafikstrukturen för fotgängare, cyklister och kollektivresenärer ska vara säker och tillgänglig för att
möjliggöra aktiva transporter. Detta gör det möjligt att vara fysiskt aktiv i det vardagliga livet och
minska transportarbetet. Gång- och cykelvägar har i det här sammanhanget samma betydelse för
rullstolsanvändare.
•
•
•
•
•
•

Medför föreslagen användning att det finns tillgång till säkra, gena och tillgängliga gång- och
cykelvägar?
Finns god tillgång på kvalitativa cykelparkeringar?
Har kollektivtrafiken en god turtäthet med lättillgängliga hållplatser som upplevs säkra och
trygga?
Gångavstånd till hållplats?
Ges förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla transporter?
Hur påverkar föreslagen användning kvinnors och mäns lika villkor?

Energianvändningen i våra byggnader ska minska samt vara miljöanpassad och innebära långsiktig
god hushållning med resurser. Energiförbrukningen ska minska kontinuerligt.
•
•

Främjar föreslagen användning förnyelsebara energiresurser?
Anpassas bebyggelsen till lokalklimatet?

Den totala mängden avfall ska inte öka och den resurs som avfallet utgör ska tas tillvara i så hög grad
som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.
•
•

Förespråkar planen återanvändning och återvinning för att minska avfallsmängderna till
deponi?
Sker sortering av avfallet vid källan?

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Exponering av farliga ämnen kan ge upphov
till hälsoproblem.
•
•
•

Nyproduktion ska ske med material som inte har en negativ påverkan på människan eller den
biologiska mångfalden.
Om förorenade områden finns inom planområdet ska åtgärder vidtas så att miljöproblemet i
sin helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 2050.
Föreslagen användning ska ta hänsyn till slutlig föroreningsnivå.

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den
yttre miljön.
• Har föreslagen användning tagit hänsyn till elektromagnetiska fält?
• Försiktighetsprincipen från Strålskyddsmyndigheten ska tillämpas.
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Buller kan påverka det allmänna välbefinnandet. Bostäder ska planeras så höga bullernivåer, orsakade
av flyg- och vägtrafik minimeras. Bostäder, skolor, förskolor, vårdhem och sjukhus är verksamheter
som är extra känsliga för buller. Funktionsnedsättning kan innebära ökade risker i trafikmiljö och
svårigheter att kommunicera i bullriga miljöer.
•
•
•

Hur påverkar föreslagen användning människors exponering för buller?
Hur påverkas känsliga naturmiljöer av bullret?
Finns tysta områden som riskerar att bli störda av buller i och med förslagen användning?

Närmiljöer ska upplevas trygga så att människors rörelsefrihet inte begränsas. Trygghet är ett av de
mest grundläggande och starkaste mänskliga behoven och är centralt för människors välbefinnande.
Det finns ett samband mellan känslan av trygghet i närmiljön och självskattad fysisk och psykisk
hälsa.
• Upplevd otrygg miljö kan begränsa människors rörelsefrihet och möjlighet att använda
bostadsmiljön eller omgivande miljö för exempelvis rekreation och fysiska aktivitet.
• I en otrygg miljö ökar benägenheten att använda bilen eller anlita taxi även om avståndet
skulle medge rörelser till fots eller med cykel.
• Hur påverkar föreslagen användning att alla människor har möjlighet att uppleva trygghet i
närmiljön?
• Hur är belysning, skyltning utformad?
• Hur är lokaliseringen och utformningen av gång- och cykelvägar och planskilda korsningar?
• Bildas naturliga stråk som ökar den sociala kontrollen, hållplatsens lokalisering och närmiljö,
vegetationens form och placering, dag- och nattperspektiv?
Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för människors delaktighet i samhället. Den fysiska
tillgängligheten ska vara sådan att ingen utsätts för utanförskap, maktlöshet och praktiskt beroende av
andra människor.
•
•

Hur påverkar föreslagen användning tillgängligheten för alla där människor med nedsatt
förmåga är speciellt utsatt?
Rymmer föreslagen användning en barnvänlighet i möjligheten att själv ta sig från bostaden
till närliggande lek- och skolområden utan att korsa hårt trafikerade gator eller gator med höga
hastigheter?

Samhället ska utformas så att risken för skador genom olycksfall är liten. Sårbarhet och risker ska
analyseras och skydd ska säkerställas. Barn är särskilt utsatta, de saknar många av de funktioner och
färdigheter som krävs för att kunna klara dagens komplicerade trafikmiljö.
•
•

Hur påverkar föreslagen användning trafiksäkerheten?
Vilka risker finns i samband med farligt godstransporter?

Större bostadsmiljöer ska inte tillkomma inom skyddsavstånd för jordbruk.
•
•

Hur påverkar föreslagen användning risken för störningar från jordbruk, till exempel buller
från maskiner och djurhållning?
Skyddsavstånd?
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Del 7 ORTER
Denna del beskriver och visar hur mark, vatten och bebyggelse i Ales orter ska användas, utvecklas
och bevaras. Ale kommun består av flera orter av olika karaktär, storlek och förutsättningar som
tillsammans bildar en stark helhet. Ort/tätort är ett begrepp som beskriver en sammanhållen struktur
och Ale består av: Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Alvhem, Skepplanda, Hålanda,
Starrkärr, Kilanda och Ryd.

7.1 Surte
Surtes framtida karaktär bevarar känslan av en nära förstad till Göteborg, med viss service och handel.
För att möjliggöra för orten att växa planeras förtätning av framför allt bostäder till de centrala
delarna. Med ett varierande bostadsutbud som är markeffektivt kan människor leva och verka nära
sina hem. Aktiva bottenvåningar och flexibelt samutnyttjande bidrar till en levande stadskänsla.
Näringslivet utvecklas genom att utnyttja redan befintlig verksamhetsmark.
Genom att tillgängliggöra småbåtshamnen blir närheten till älven tydligare. Surtes naturområden är
viktiga miljö- och rekreationsområden som ska skyddas och värnas. Topografin gör att
tillgängligheten behöver beaktas i all planering.

Karta 7 Föreslagen markanvändning för Surte
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7.2 Bohus
Det framtida Bohus är en förstad till Kungälv, med viss handel och service. Bohus karaktäriseras av att
vara en knutpunkt för kommunikation, men även som kommunens kärna för större aktiviteter och
evenemang med utveckling av Jennylund. Förtätning av bebyggelse sker främst i centrum och i närhet
av pendeltågstationen. Bostadskoncentrationen ska vara tät med förutsättningar för olika aktiviteter
och mötesplatser. Befintliga verksamhetsområden ska utvecklas.
Bohus småbåtshamn ska utvecklas till ett område för rekreation, där älven är tillgänglig. Närheten till
grönområden är viktig i Bohus och ska fortsatt värnas och tillgängligheten till områden som Vättlefjäll
ska förbättras.

Karta 8 Föreslagen markanvändning för Bohus
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7.3 Nödinge
I det framtida Nödinge ses en småstad med kommunhus som administrativt centrum. Det finns ett
varierat och kreativt kulturutbud, service och handel. Centrum förädlas till en kvarterstad med handel.
Nya bostadsområden planeras vid befintliga för att hålla samman tätorten. För att tillgängliggöra
naturvärden för fler stärks gångstråket mellan pendeltågstation och Nödinge kyrka. De vackra
grönområdena vid Vimmersjön är en viktig rekreationsplats och ska även tillgängliggöras för fler.
Möjligheten att ta sig mellan Nödinge och Nol ska förbättras och på sikt ska orterna växa ihop.
För mer beskrivning av framtidsbilden, se fördjupad översiktsplan (FÖP) Nödinge:

Karta 9 Föreslagen markanvändning för Nödinge

FÖP NÖDINGE
I småstaden Nödinge är det nära till vardagslivets målpunkter som består av ett varierat utbud av bostäder,
arbetsplatser och offentlig och kommersiell service. Det tillsammans med kultur och storslagen natur
inom gångavstånd och med regionens möjligheter inom räckhåll präglar Nödinges identitet.
God gestaltning och arkitektur förstärker Nödinges identitet och karaktären av småstad. Att gå och
cykla är det självklara valet för att ta sig fram inom orten. Goda offentliga miljöer, en genomtänkt
stadsbyggnad, rikt föreningsliv och etablerade sociala nätverk förstärker känslan av trygghet.
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Dessutom förstärks Nödinge som en kreativ mötesplats. Att bygga ut och skapa en blandstad nära
stationen bidrar till ett rikare folkliv och ökad trygghet. Fler kan bo och verka nära den regionala
kollektivtrafiken.
Nya områden binds samman med den befintliga bebyggelsen. När fler flyttar in och arbetar i
småstaden kan både kommersiell och offentlig service fortsätta att utvecklas. Det är betydelsefullt
såväl för Nödinge som för hela kommunens invånare och besökare. Genom att skapa förutsättningar
för en stark tillväxt av befolkningen i Nödinge tar Ale kommun ansvar för bostadsförsörjningen i
regionen.
En stabil struktur som tål förändringar och där det alltid är nära till kollektivtrafik skapar
förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Både lokalt, regionalt och globalt.
Att förstärka de kvaliteter som redan finns och dra nytta av läget nära stationen är utgångspunkten för
Nödinges utveckling mot en attraktiv småstad.

Bild 11. Visionsbild FÖP Nödinge.
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7.4 Nol
Nols framtida vision är en aktiv förort med viss service där centrum utvecklas genom förtätning.
Samutnyttjande av lokaler och mötesplatser bidrar till liv och engagemang med möjligheten till
aktivitet i bottenplan. Stråket mellan Nolskolan och pendeltågstationen stärks för att tydligare koppla
samman orten med regionen. Ny bebyggelse sker främst i Nols östra och södra delar. De gröna kilar
som finns ska värnas, både i nord och söder.
Verksamhetsmarken som finns i de norra delarna ska stärkas och bevaras. En ny broförbindelse över
älven pekas ut norr om orten för att ersätta Jordfallsbron. En inre väg till Nödinge ska möjliggöra för
trygga skolvägar och på sikt utvecklas ett nytt skolområde mellan norra Nödinge och södra Nol.

Karta 10 Föreslagen markanvändning för Nol och Alafors
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7.5 Alafors
Visionen är en inlandsort med viss service där tillväxttakten ska vara försiktig för att behålla
småortskänslan. Nybyggnation ska vara sparsam och bidrar till ett varierat bostadsutbud som
möjliggör kvarboende. Alafors fabrikers kulturvärde ska värnas. Naturvärden ska värnas och
tillgängligheten till dessa ska utvecklas. Viljeinriktningen är att bevara Hältorpssjön. Infrastruktur
kring Hältorpssjön behöver förstärkas om ytterligare bostäder ska byggas kring sjön.
Verksamhetsmark ska utvecklas nordväst om E45 för att möjliggöra för befolkningen att bo och arbeta
på samma ort.

Karta 11 Föreslagen markanvändning för Nol och Alafors
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7.6 Starrkärr, Kilanda och Ryd
Framtidsbilden är förtätade byar för att få till en effektiv markanvändning vilket möjliggör en robust
infrastruktur. Det görs för att skapa hållbara försörjningssystem och transporter, samt värna
landsbygdkänslan, gemenskap och bebyggelsetraditionen. Genom att jordbruksmarken värnas gynnas
jordbruket som näring. I kommande översiktsplanearbete undersöks även möjligheten att utveckla
verksamhetsområden.
Alingsåsvägen ska åtgärdas för att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet och för att förbättra
kommunikationen till Lerum i öster. Genom tydligare by-kluster skapas förutsättningar för utveckling
av blandade upplåtelseformer och hustyper som även förbättrar möjligheten till kvarboende samt
bidrar till en känsla av samhörighet och mänskliga möten.

Karta 12 Föreslagen markanvändning för Kilanda och Kollanda
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7.7 Älvängen
Visionen är att gå från ett stations- och industrisamhälle till en småstad med god service där
kommunens handelscentrum finns. Centrala Älvängen förtätas nära pendeltågsstationen och
byggnader med aktiva bottenvåningar bidrar till ökad trygghet och nya mötesplatser. Göteborgsvägens
boulevardkaraktär är viktig och bidrar till en känsla av ett inbjudande centrum. Områdena nordost om
centrum binds samman genom förtätning och knyter samman de gamla med det nya. Förtätningen
stärker handelscentrumet i norr och förutsättningarna för verksamhetsmark utvecklas.
Infrastrukturen ska stärkas för att möjliggöra utveckling i Älvängen, till exempel genom etableringen
av en ny huvudled i öster. Den primära utbyggnadsriktningen är söderut från Madenområdet och
österut från centrum. Sydväst om centrum bör bebyggelsen förtätas med byggnader med liknande
karaktär.

Karta 13 Föreslagen markanvändning för Älvängen

Ur pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Älvängen:
”I småstaden Älvängen är det nära till vardagslivets målpunkter, ett varierat bostadsutbud med lokal
offentlig och kommersiell service. Kultur och storslagen natur på gångavstånd och regionens
möjligheter inom räckhåll präglar Älvängens identitet. God gestaltning och arkitektur som knyter an
till ortens historia förstärker karaktären av Älvängen som småstad och dess identitet. Småstaden
Älvängen uppfattas som en samlad ort kännetecknad av variation och öppenhet för alla, oavsett sociala
förutsättningar eller skede i livet. Att gå och cykla är det självklara valet för att ta sig fram inom orten.
Goda offentliga miljöer och genomtänkt stadsbyggnad stärker känslan av trygghet tillsammans med ett
rikt föreningsliv och etablerade sociala nätverk. Älvängen stärks som mötesplats för kreativitet.
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En stationsnära utbyggnad av blandstad bidrar till ett rikare folkliv och ökad trygghet samtidigt som
fler kan bo och verka kollektivtrafiknära. Utbyggnad av nya områden kopplas samman med den
befintliga bebyggelsen. Fler boende och verksamma i orten ökar underlaget för kommersiell och
offentlig service som kan fortsätta att utvecklas och förbli viktig för hela kommunens invånare.
Genom att möjliggöra en stark tillväxt av befolkningen i Älvängen tar Ale kommun ansvar för den
regionala bostadsförsörjningen. En kollektivtrafiknära och robust struktur ger förutsättningar för att
skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling både lokalt, regionalt och globalt.
Att förstärka befintliga kvalitéer och dra nytta av det stationsnära läget är utgångspunkten för
Älvängens utveckling mot en attraktiv småstad.”

Bild 12. Älvängen. Foto: Jimmy Grosch/Ale kommun
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7.8 Skepplanda
Visionen är landsort med viss service. Vid torget ska området kompletteras med flerbostadshus och
mötesplatser. Den primära utbyggnadsriktningen är söderut med målet om ett nytt bostadsområde för
att skapa förutsättningar för en ökande befolkning. Befintlig verksamhetsmark ska utökas och
Grönnäsvägen ska kapacitethöjas. Österut ska jordbruksmarken värnas och byggandet vara sparsamt.
Kulturmiljö av riksintresse och jordbruksmark begränsar möjlig utbyggnad.

Karta 14 Föreslagen markanvändning för Skepplanda och Alvhem
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7.9 Hålanda
Framtidsvisionen är en by-bildning med viss service där landsbygdskaraktären som finns ska värnas
genom en måttlig utbyggnadstakt. Byn föreslås kompletteras med de bostadstyper som saknas för ett
varierat bostadsutbud och för att skapa förutsättningar för flexibla mötesplatser och aktivitet. Den
historiskt värdefulla bebyggelsen ska värnas och tillgängliggöras. Skepplandavägen ska kapacitethöjas
och trafiksäkras.

Karta 15 Föreslagen markanvändning för Hålanda
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7.10 Alvhem
Visionen är en landsort med viss service. Orten ska kompletteras med flerbostadshus för kvarboende.
Samhället ska utvecklas öster om E45 för att utnyttja närheten till tågstoppet i Lödöse. Gamla
banvallen ska fortsatt vara verksamhetsområde. Kungsgården och golfanläggningen ska värnas som
grönyteområden för rekreation.

Karta 16 Föreslagen markanvändning för Skepplanda och Alvhem
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Medborgarlöfte Ale
2021-2023
Särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad
brottslighet samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i lokalsamhället.
Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Kungälv-Ale och Ale kommun gör till
invånarna under en treårsperiod. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att
minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande och
brottsförebyggandet samverkansarbetet.
Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en
långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka
tryggheten i Ale kommun.
Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal lägesoch problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare,
medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens
brottsstatistik.
Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden
I den lokala lägesbilden har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit narkotika och
trafikrelaterade brott som några problemområden i Ale kommun.
I våra medborgardialoger har det framkommit att invånarna har en oro över ungas tillgång till
och användning av narkotika och önskar att arbetet mot narkotika fortgår intensifierat.
Polisens och kommunens gemensamma bild är att tillgängligheten av narkotika är stor och
ungdomarna har en förändrad och mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare.
Problem med narkotika finns i hela kommunen.
Utöver detta uttrycker också invånarna i Ale att fortkörning är ett problem i stora delar av
kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och A-traktorkörning är
ett bekymmer.

Det här lovar vi
Insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet
• Minst 6 stycken narkotikainsatser med fokus på ungdomar och unga vuxna under den
totala tre-års-perioden. (Polis)
• Genomföra informationsmöten riktade till föräldrar i årskurs 7 på högstadieskolor i
kommunen varje nytt år- med särskilt fokus på att förebygga narkotikaanvändandet
bland unga i Ale kommun. (Kommun och Polis)
Insatser för att öka trafiksäkerheten
• Minst 4 insatser med fokus på trimmade A-traktorer eller mopeder under den totala
tre-års-perioden. (Polis)
• Minst 70 hastighetskontroller utifrån medborgarnas önskemål under den totala treårs-perioden. (Polis)
• Sprida information om tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon där
ungdomar är förare till samtliga föräldrar vars ungdomar under år 2020 fyller 15 år –
varje nytt år. (Kommun)
Insatser för att öka tryggheten
• Under kommande period kommer Ale kommun tillsammans med lokala bostadsbolag,
polisen och Borf stötta uppstart av nya nattvandrargrupper på initiativ av
lokalsamhället. (Kommun)
Insatser för att öka tryggheten
• Under kommande period kommer Ale kommun och LPO Kungälv/Ale tillsammans
med Länsstyrelsen, Brottsförebyggande Rådet (Brå) och andra kommuner i regionen
samverka kring metoder och arbetssätt kring situationen med motorburen ungdom.
(Kommun, Polis, Länsstyrelsen, Brå)
•

Under kommande period kommer Ale kommun och LPO Kungälv/Ale tillsammans
införa PAR (polis, ambulans och räddningstjänst i samverkan med högstadieskola) på
högstadieskolorna i Ale som ett sätt att systematiskt och långsiktigt arbeta för att
motverka riskbeteenden bland barn och unga, förebygga missbruk och förhindra
nyrekrytering till kriminella gäng ”. (Kommun och polis)

•

Under kommande period kommer kommunen bedriva ett systematiskt arbete med
fysiska miljöer med fokus på trygghet och säkerhet både vid ny, om- och tillbyggnad,
belysning liksom underhåll av platserna (på de platser som kommunen äger ansvaret
över) med särskild fokus på de plaster som upplevs mörka och otrygga. (Kommun)

•

Under kommande period kommer sektor kultur och fritid fokusera på att utveckla sitt
arbete med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga. (Kommun)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
• Ökad trygghet bland invånarna.
• Ökat förtroende för polis och kommun och övriga samverkansaktörer hos invånarna.
• Upplevda problem med narkotika och trafik ska minska.
• Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.
• Polisen ska uppfattas som mer tillgänglig.
Du som medborgare i Ale kommun kan följa våra löften och aktiviteter genom
• www.polisen.se/Medborgarloften
• Facebook: Polisen Kungälv och Ale
• Instagram: polisen.kungalv.ale
• www.ale.se
• Facebook: Ale kommun

Nödinge 2021-02-16

……………………………...
Christian Nylén
Lokalpolisområdeschef Kungälv/Ale

……………………………...
Maria Reinholdsson
Kommunchef Ale kommun

Samverkansöverenskommelse
Nytecknande av samverkansöverenskommelse mellan Ale kommun och
Polismyndigheten, region väst, lokalpolisområde Kungälv/Ale.
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att fortsatt fördjupa och utveckla samarbetet mellan
parterna för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Ale.
Målet är att tillsammans öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen och att invånarnas
förtroende för kommunen och Polisen ska öka. Invånarnas upplevelse av vad som skapar otrygghet
ska utgöra en grund för prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Överenskommelsen grundar sig på en gemensam problembild baserad på en lokal kartläggning
gällande brott, ordningsstörningar och upplevd otrygghet i Ale. Anställda inom kommunen och
polisen samt invånarna i Ale kommun, näringsliv och föreningsliv kommer alla ges möjligheten att
påverka det gemensamma trygghetsarbetet genom medborgar- och medarbetardialoger.
Om samverkansmodellen
Samverkansöverenskommelsen utgår från Trygg i -modellen vilket innebär en fördjupad och mer
strukturerad samverkan på bred front som utgår från en gemensam lokal lägesbild. Invånarna
involveras i högre grad och deras upplevelse av vad som skapar otrygghet är en viktig grund för
prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Trygg i Ale leds av en styrgrupp och en arbetsgrupp med samordnare är inrättad vilka ansvarar för
beredning och genomförande och utgör grunden för ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan
Ale kommun och Polisen. Arbetet i Trygg i Ale ska lägga grunden till ett mer proaktivt förhållningssätt
där medborgarnas perspektiv blir en naturlig del i det lokala trygghetsarbetet.
Målsättningen är att överenskommelsen ska ligga till grund för ett praktiskt och förtroendefullt
samarbete med korta beslutsvägar och effektiva åtgärdsprocesser. Utgångspunkten i samverkan är att
beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt, utifrån målsättningen att minska brottsligheten
och öka tryggheten för de vi är till för – invånarna i Ale.
Fokusområden och handlingsplan
I vårt gemensamma arbete inom ramen för Trygg i Ale tar vi fram en gemensam problembild som
ligger till grund för fokusområden och en kartläggning med tillhörande handlingsplan för det
gemensamma arbetet. Denna ska fungera som stöd och tydliggöra mål, åtgärder, ansvar och
uppföljning. Kartläggningen och handlingsplanen kommer att revideras kontinuerligt utifrån den
aktuella problembilden och i förhållande till de åtgärder som har bevisad effekt.
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Medborgarlöfte
I modellen ingår även medborgarlöften, det är åtaganden som kommunen och
polisen gör till invånarna för att arbeta mot särskilt angelägna problem som
skapar otrygghet.
Kommunen och lokalpolisområde Kungälv/Ale ska tillsammans med medborgare och andra aktörer
identifiera, samt ta fram förslag till åtgärder som ska kommuniceras tillbaka till kommunens invånare i
form av ett medborgarlöfte. Detta medborgarlöfte kommer att utvärderas inom ramen för Trygg i Ale.

Denna överenskommelse gäller från och med 2021-02-16 och tillsvidare.
Endera parten kan, efter initiativ från kommunchefen eller lokalpolisområdeschefen begära
revidering, omformulering eller uppsägning av avtalet.

Nödinge 2021-02-16
Ale kommun

Polisområde Storgöteborg
Lokalpolisområde Kungälv/Ale

__________________________

_______________________

Maria Reinholdsson
Kommunchef Ale kommun

Christian Nylén
Lokalpolisområdeschef Kungälv/Ale
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Förslag - Medborgarlöfte i Ale kommun 20212023

Medborgarlöfte för Ale kommun
2020-2021 – uppföljning och återkoppling

”Särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad
brottslighet samt öka tryggheten i trafiken och i lokalsamhället”
Insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet:
▪ Minst 4 riktade narkotikainsatser med fokus på ungdomar och unga vuxna (Polis)
▪ Genomföra informationsmöten riktade till föräldrar i årskurs 7-8 på högstadieskolor i kommunen - med särskilt fokus på att förebygga
narkotikaanvändandet bland unga i Ale kommun (Kommun och Polis)
Utöver konkreta aktiviteter kommer lokalpolisområde Kungälv/ Ale och Ale kommun under året fokusera på platser där vi fått indikationer på att
narkotika förekommer

Insatser för att öka trafiksäkerheten:
▪ Minst 20 hastighetskontroller utifrån medborgarnas önskemål (Polis)
▪ Minst 2 insatser med fokus på trimmade mopeder (Polis)

▪ Sprida information om tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon där ungdomar är förare till samtliga föräldrar vars ungdomar under
år 2020 fyller 15 år (Kommun)

Insatser för att öka tryggheten:
▪ Under kommande period kommer Ale kommun tillsammans med Alebyggen stötta uppstart av nya nattvandrargrupper på initiativ av
lokalsamhället (Kommun)

Insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet:
Minst 4 riktade narkotikainsatser med fokus på ungdomar och unga vuxna (Polis)
▪ 4 riktade narkotikainsatser har genomförts under året (Polis)
▪ Anmälningar upprättade gällande narkotikabrott (eget bruk, innehav samt överlåtelse) (Polis)

▪ Även anmälningar upprättade gällande rattfylleri under påverkan av narkotika, olovlig körning samt brott mot kniv- och vapenlagen (Polis)
▪ Där individer under 18 år rapporterats för brott har vi tagit en kontakt med ansvarig vårdnadshavare och lyft vår oro (Polis)
▪ Orosanmälningar/återkoppling till socialtjänsten i syfte att individen skall få den hjälp som behövs (Polis och Kommun)
▪ Löpande platssamverkan och samordnande insatser (EST) kring platser där narkotikaförsäljning förekommer, under hela året (polis, kommun och andra
aktörer) (Polis och Kommun)
▪ Pågående insats ”Treklövern” (Polis)
▪ Drygt 200 tillsyner på platser där vi fått indikationer om narkotikaproblematik (Polis)

Insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet:
Genomföra informationsmöten riktade till föräldrar i årskurs 7-8 på högstadieskolor i kommunen - med särskilt fokus
på att förebygga narkotikaanvändandet bland unga i Ale kommun (Kommun och Polis)
▪ Endast ett informationsmöte har maa covid-19 kunnat genomföras för årsk 7 på Bohusskolan (Kommun och Polis)
▪ Digitalt alternativ i form av ANDT-foldrar som med brev har skickats till samtliga vårdnadshavare till barn på högstadiet i maj 2020 (Kommun)
▪ Flera kommunikativa kunskapshöjande ANDT-kampanjer med fokus på tonårsföräldrar bl.a. via Ale kommuns och Polisens FB-konton under 2020 bl.a. i
maj, oktober och vid jul (Kommun och Polis)
▪ Drogförebyggande kampanj i samverkan med Systembolaget Nödinge genomförd i samband med Valborg (Kommun och Polis)

Insatser för att öka trafiksäkerheten:
Minst 20 hastighetskontroller utifrån medborgarnas önskemål (Polis)
▪ 33 hastighetskontroller genomförda med fokus på de platser där våra medborgare och samverkansaktörer påtalat att behovet finns (Polis)
▪ Flertalet ordningsföreläggande gällande hastighet utfärdade (Polis)
▪ Enstaka körkortsomhändertagande har genomförts (Polis)

▪ Hastighetskontroll med ATK-vagn (Polis)

Insatser för att öka trafiksäkerheten:
Minst 2 insatser med fokus på trimmade mopeder (Polis)
▪ 5 insatser riktade mot moped och a-traktorer (Polis)
▪ Flertalet föreläggande om kontroll- och registreringsbesiktningar (Polis)

▪ Anmälningar upprättade gällande olovlig körning och orossamtal med vårdnadshavarna (Polis)
▪ Parallellt med det arbetet kontaktades ett stort antal vårdnadshavare till ungdomar som kör moped och A-traktor. Upplyst vårdnadshavare om de
konsekvenser det innebär att tillåta körning med trimmad moped/ A-traktor (Polis)

Sprida information om tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon där ungdomar är förare till samtliga
föräldrar vars ungdomar under år 2020 fyller 15 år (Kommun)
▪ Utskick av mopedbrev till alla vårdnadshavare till barn som fyllt alt under året fyller 15 år i kommunen maj 2020 (Kommun)
▪ Ett flertal kommunikativa insatser för att motverka problematiken via lokalmedia och sociala medier – under hela 2020 (Polis och Kommun)

▪ Riktat EPA/A-traktor-brev till alla hushåll där ett sådant fordon finns registrerat (Polis)
▪ En besiktningsman utbildad som löpande gör flygande besiktningar av fordon (Polis)

Insatser för att öka tryggheten:
Under kommande period kommer Ale kommun tillsammans med Alebyggen stötta uppstart av nya
nattvandrargrupper på initiativ av lokalsamhället (Kommun)
▪

Löpande stöttning av nattvandrargrupperna under året med bl.a. utbildningsinsatser, logistik, lokaler och kommunikativa insatser samt ute
på fältet (fältenheten, säkerhetsenheten, kommunikationsavdelning) (Kommun)

▪

Gemensam koordinering och platssamverkan med nattvandrargrupperna kring bl.a. motorträffar och arbetet med lokal läges- och
problembild (säkerhetsenheten) (Kommun)

▪

Covid19-situation försvårar uppstart av nya nattvandrargrupper men ett initiativ i Surte/Bohus finns (säkerhetsenheten) (Kommun)

Medborgarlöfte Ale 2021-2023 – kort
bakgrund till förslaget

Sammanställning - medborgardialoger 2020
▪ Medborgardialoger i Ale kommun genomförda under perioden den 17 och 21 september på 6 olika
orter i kommunen. Både fysiska på plats-intervjuer med medborgare, liksom digital enkät.
▪ Totalt 373 respondenter varav 59 % kvinnor och 41 % män. Jämn fördelning över ålder.
▪ Majoriteten ( 79 %) känner sig trygga (mycket trygg alt. trygg), 21 % uppgav alternativet otrygg (varav
3 % uppgav att de känner sig mycket otrygg).
▪ Det som gör att en känner sig trygg i sitt närområde är i rangordning:
1.

Upplever området som lugnt och tryggt

2.

God områdes- och personkännedom

3.

Grannsamverkan

4.

God belysning och bra utformning av fysiska miljöer

5.

Andra faktorer (t.ex. polisnärvaro och polisinsatser, låg upplevd brottsutsatthet, känner sig trygg, bra grannar)

Sammanställning medborgardialoger 2020
De faktorer som gör att en känner sig otrygg i
sitt närområde är i rangordning:

Platser som upplevs som otrygga är:

1.

Narkotika och missbruk

• Centrala Nödinge inkl. Ale torg, området runt Ale Kulturrum och
Klöverstigarna

2.

Trafikrelaterade omständigheter

• Pendelstationer och busshållplatser

3.

Mörka och öde platser

• Älvängens Resecentrum

4.

Frånvaro av människor

• Bohus centrum

5.

Andra faktorer ( i topp ligger ungdomsgäng och
ungdoms-häng samt tillgreppsbrott)

• Surte (längs Göteborgsvägen och området runt Coop och
pendelstationen)
• Gång och cykelbanan mellan Nödinge och Nol

*Majoriteten känner otrygghet på kvällar och nätter

Sammanställning medborgardialoger 2020
Det Alebor önskar sig från Polisen är:

Det Alebor önskar sig från kommunen är:

• Insatser mot narkotika
• Ökad synlighet

• Sysselsättning och fritidsaktiviteter för barn
och unga (med bl.a. längre öppettider och
aktiviteter på fritidsgårdar)

• Förebyggande arbete mot ungdomar i riskzon

• Bedriva drogförebyggande arbete

• Insatser i trafiken (ffa hastighet och
buskörning)

• Kameraövervakning på pendelstationer *

• Motverka gängkriminalitet

• Förbättra gatubelysningen
• Stärka vuxennärvaron genom fler
nattvandrare och fältassistenter

*Västtrafik har hundratals kameror installerade längs hela Alependeln, både på stationer, resecentrum liksom pendelparkeringar.
Ett samarbete med Västtrafik för att öka tryggheten på pendelstationer och Älvängens Resecentrum pågår samtidigt och ordningsvakter längs Alependeln är införda sedan november 2020.

Förslag nytt medborgarlöfte för Ale
kommun
2021-2023
(aktiviteter - februari 2021 tom 31 december 2023)

”Särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa
narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken,
kollektivtrafiken och i lokalsamhället”
Återkommande insatser under varje år 21-24:
Insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet:
• Minst 6 stycken narkotikainsatser med fokus på ungdomar och unga vuxna under den totala tre-års-perioden (Polis)
• Genomföra informationsmöten riktade till föräldrar i årskurs 7 på högstadieskolor i kommunen varje nytt år - med särskilt fokus på att förebygga narkotikaanvändandet bland
unga i Ale kommun. (Kommun och Polis)

Insatser för att öka trafiksäkerheten:
• Minst 4 insatser med fokus på trimmade A-traktorer eller mopeder, under den totala tre-års-perioden (Polis)
• Minst 70 hastighetskontroller utifrån medborgarnas önskemål, under den totala tre-års-perioden (Polis)
• Sprida information om tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon där ungdomar är förare till samtliga föräldrar vars ungdomar under år 2020 fyller 15 år - varje
nytt år (Kommun)

Insatser för att öka tryggheten:
▪

Under kommande period kommer Ale kommun tillsammans med lokala bostadsbolag, polisen och BORF stötta uppstart av nya nattvandrargrupper på initiativ
av lokalsamhället (Kommun)

Insatser för att öka tryggheten (långsiktiga):
•

Under kommande period kommer Ale kommun och LPO Kungälv/Ale tillsammans med Länsstyrelsen, Brottsförebyggande Rådet (Brå) och
andra kommuner i regionen samverka kring metoder och arbetssätt kring situationen med motorburen ungdom - (Kommun, Polis,
Länsstyrelsen, Brå)

•

Under kommande period kommer Ale kommun och LPO Kungälv/Ale införa PAR (polis, ambulans och räddningstjänst i samverkan med
högstadieskola) på högstadieskolorna i Ale som ett sätt att systematiskt och långsiktigt arbeta för att motverka riskbeteenden bland barn och
unga, förebygga missbruk och förhindra nyrekrytering till kriminella gäng - (Kommun och polis)

•

Under kommande period kommer kommunen bedriva ett systematiskt arbete med fysiska miljöer med fokus på trygghet och säkerhet
både vid ny, om- och tillbyggnad, belysning liksom underhåll av platserna (på de platser som kommunen äger ansvaret över) med särskild
fokus på de plaster som upplevs mörka och otrygga. (Kommun)

•

Under kommande period kommer sektor kultur och fritid fokusera på att utveckla sitt arbete med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn
och unga (Kommun)

Balanserad
befolkningstillväxt

Hållbart samhälle

Full och produktiv
sysselsättning

Ekonomi för
strategisk utveckling

Minskad klimatpåverkan
och hållbar konsumtion
Medskapande
samhälle

God utbildning
för alla

Ale Vision 2025 – Lätt att leva
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SÄK.2021.32
Datum: 2021-01-27
Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention Dzemal Sabovic
Kommunstyrelsen

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte 2021 - 2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa
samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte 2021 - 2023.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att
underteckna samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet mellan lokalpolisområdet
och kommunen.
Sammanfattning
Inom ramen för lokal samverkansöverenskommelsen mellan Ale kommun och
Lokalpolisområde Storgöteborg Kungälv-Ale, Trygg i Ale, har kommun och polis tagit fram
en gemensam lokal läges- och problembild. Trygg i Ale är ett långsiktigt samarbete där polis,
kommun och invånare samverkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i
kommunen.
Inom ramen för Trygg i Ale avger kommun och polis ett medborgarlöfte till invånarna under
en tidsbestämd period, som avser specifika aktiviteter som ska genomföras under den aktuella
perioden. Ett medborgarlöfte är således ett särskilt åtagande innehållande en rad konkreta
aktiviteter som kommun och polis tillsammans genomför för att minska gemensamt
identifierade problem. Aktiviteterna har ett särskilt fokus i det trygghetsskapande
samverkansarbetet.
Fokus i årets medborgarlöfte är att förebygga tidig narkotikadebut, bekämpa
narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i
lokalsamhället.
William Försth
Säkerhetschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Dzemal Sabovic
Strategisk samordnare

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-25
Medborgarlöftedokument Ale 2021 - 2023
Samverkansöverenskommelse Ale nyteckning 2021
PowerPoint presentation: ”Förslag nytt Medborgarlöfte Ale Kommun 2021–2023 ”
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunchef
Säkerhetschef
Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention
För kännedom:

Förvaltningsledningen

Ärendet
Inom ramen för lokal trygghetsskapande- och brottsförebyggande
samverkansöverenskommelse Trygg i Ale, tar polisen och kommunen fram en gemensam
lokal läges- och problembild. Detta arbete sker löpande genom att relevant information från
medborgarna, kommunen, polisen och övriga samverkansaktörer samlas in.
Informationen sammanställs och analyseras löpande för att få en samlad och aktuell lägesoch problembild i kommunen samt i syfte att kunna identifiera problemområden, prioritera
åtgärder och bedriva ett kunskapsbaserat, systematiskt samt tids- och kostnadseffektivt arbete.
Målet för samverkansöverenskommelsen Trygg i Ale är att tillsammans öka tryggheten och
minska brottsligheten i kommunen och att invånarnas förtroende för kommunen och Polisen
ska öka. Invånarnas upplevelse av vad som skapar otrygghet ska utgöra en grund för
prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och i utformningen av
medborgarlöftet.
Medborgarlöftet är i sin tur en del av samverkansöverenskommelsen Trygg i Ale och ett
särskilt åtagande som Lokalpolisområde Storgöteborg Kungälv-Ale och Ale kommun gör till
invånarna under en tidsbestämd period, som sträcker sig över ett alternativt flera år. Löftet
innebär en rad konkreta aktiviteter som kommun och polis genomför för att minska
gemensamt identifierade problem. Aktiviteterna har ett särskilt fokus i det trygghetsskapande
samverkansarbetet.
I årets medborgarlöfte fokuserar vi på att förebygga tidig narkotikadebut, bekämpa
narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i
lokalsamhället. För att nå varaktiga resultat har polis och kommun i år fokuserat på att
fördjupa oss i den lokala läges- och problembilden samt bedriva ett långsiktigt och strategiskt
arbete.
Aktiviteterna i medborgarlöftet har tagits fram inom ramen för lokal samverkan - mot
bakgrund av medborgardialog och aktuell läges- och problembild i Ale kommun. Det som
framkommit i samband med årets medborgardialoger i Ale kommun och det Alebor önskat
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sig från kommun och polis i samband med dessa, ligger till grund för aktiviteterna i årets
medborgarlöfte.
Medborgardialogerna har under september 2020 genomförts på sex olika orter i kommunen.
Både genom fysiska på plats-intervjuer med invånare i orterna Surte, Bohus, Nödinge,
Alafors, Älvängen och Skepplanda, liksom med hjälp av en digital enkät. Responsen har varit
god.
Sammanfattningsvis är de områden som enligt Aleborna själva och aktuell läges- och
problembild i prioritetsordning är viktigast i trygghetsarbetet i Ale Kommun, följande;
- narkotikarelaterad brottslighet och missbruk
- vårdslöshet i trafiken
- mörka och öde plaster
- frånvaro av vuxna ute
- ungdoms häng och ungdomskriminalitet
Dessa områden har därför varit vägledande i framtagandet av aktiviteterna och innehållet i
årets medborgarlöfte.

Ekonomisk bedömning
Kostnader för brott och otrygghet är ett brett område inom vilket det har gjorts en mängd
studier. Brottsförebyggande rådet (Brå) gav i oktober 2017 ut en forskningsöversikt om
studier som försöker beräkna vad brottsligheten kostar. Översikten visar att det inte finns
någon samstämmig bild över vilka kostnader som ska inbegripas eller hur de ska beräknas.
Översikten visar dock tydligt att både brottslighet och otrygghet har stora kostnader, såväl
materiella som emotionella för både den enskilde såsom för samhället.
Planen ryms inom nuvarande budgetram och innebär inte större omprioriteringar. Den fasta
kostnad planen medför är utskick av ANDT-foldrar och moped-brev till vårdnadshavare på
högstadiet en gång per år till en totalkostnad om ca 6000 kronor per år enligt nuvarande avtal
samt uppskattad årlig kostnad för busstransport av elever i årskurs 8 inom ramen för PAR
(polis, ambulans, och räddningstjänst i samverkan med skolan) på ca 7 000 kronor per år.
Invånarperspektiv
Alebornas upplevelse av vad som skapar otrygghet ligger till grund för prioriteringar i lokalt
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Aktiviteterna i årets medborgarlöfte har
därför tagits fram mot bakgrund av vad som framkommit i samband med årets
medborgardialoger i Ale kommun samt det Alebor önskat sig från kommun och polis.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts ha någon påverkan utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Det föreligger en samsyn i förvaltningen och inom lokalpolisområdet om nyteckning av
samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet för år 2021 – 2023.
Beslutets genomförande
Efter beslut behöver information på ale.se uppdateras och det nya medborgarlöftet
kommuniceras ut till allmänheten, vilket görs i samverkan mellan Ale kommuns
säkerhetsenhet och Lokalpolisområde Kungälv-Ale.
Säkerhetsenheten ansvarar för planering, samordning, genomförande och uppföljning av
aktiviteterna i årets medborgarlöfte i samverkan med Lokalpolisområde Kungälv-Ale.
Aktiviteterna genomförs under perioden 2021 februari till och med 31 december 2023.
Förslag på nytt medborgarlöfte ska presenteras i januari 2024 och aktiviteterna i
medborgarlöftet följas upp och återkopplas.
Förvaltningens bedömning
En effektiv, systematisk och evidensbaserad metodik i arbetet med medborgarlöften är en
grundförutsättning för en effektivare trygghetsskapande- och brottsförebyggande lokal
samverkan, mellan lokalsamhället, Ale kommun och Lokalpolisområde Kungälv-Ale.
Det är samtidigt en grundläggande förutsättning för att uppnå högre upplevd trygghet i
lokalsamhället, skapa tryggare och säkrare stadsmiljöer, motverka brottslighet samt öka
Alebornas förtroende för kommun och polis. Att vi arbetar i dialog med lokalsamhället, i
enlighet med kunskaps- och evidensbaserad metod - samverkansmetoden Trygg-I.
Förvaltningens förslag ligger i linje med det som Aleborna önskat sig från kommun och polis.
Förvaltningens förslag ligger samtidigt i linje med samverkansmetoden, Trygg-I, framtagen i
samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Brottsförebyggande Rådet
(BRÅ) och Polismyndigheten. Förvaltningen bedömer således att
samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet 2021 – 2023 bör fastställas och
undertecknas av kommunchef.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.84
Datum: 2020-12-28
Kommunchef Maria Reinholdsson
E-post: maria.reinholdsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Ansvar trafikpolitik, infrastruktur, övergripande klimat och
miljöansvar, kollektivtrafik samt läkemedelstillsyn
I samband med översyn av verksamheter och ansvar inom kommunstyrelsen identifierades flera
områden där ansvaret möjligen har en tydligare och mer strategisk placering inom annan
nämnd. Under 2020 har flera av dessa hanterats i form av beslut i kommunfullmäktige. De delar
som bedöms gynna effektivitet och huvudprocesser är bland annat helhetsansvar från strategisk
planering, regionalsamordning till genomförande samt samordning sett till resursanvändning.
Läkemedelstillsyn - ansvar finns hos kommunstyrelsen men är annars ofta organiserat
tillsammans med livsmedelstillsyn då det är resurseffektivt avseende kompetens och
tidsanvändning.
Strategiska infrastrukturfrågor inklusive budgetansvar för åtgärder i vägar - ansvaret finns inom
kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planer, gator, VA och har relevant
kompetens samt är därmed beslutsfattare och utförare i praktiken.
Kollektivtrafik - ansvaret för kollektivtrafik är sedan flera år flyttade till Västra
Götalandsregionen. Kommunens roll är nu som strategisk dialogpart och invånarföreträdare.
Kollektivtrafiken är sammanlänkad med övrig infrastruktur och en pusselbit i
samhällsbyggnadsprocessen. Ale kommun gör tillköp i form av seniorkort.
Övergripande klimat och miljöansvar - Klimat och miljö är ett av tre uttalade
hållbarhetsperspektiv. Kompetens och praktiskt arbete med frågorna hanteras främst inom
samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att översända förslag till förändring av ansvar för trafikpolitik och
infrastrukturfrågor, enskilda vägar, kollektivtrafik samt receptfria läkemedel till
samhällsbyggnadsnämnden för remiss.
Kommunstyrelsen beslutar att remisstiden löper till och med 2021-05-10.

Maria Reinholdsson
Kommunchef
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-12-28
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Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
Bakgrund
I samband med översyn av verksamheter och ansvar inom kommunstyrelsen identifierades flera
områden där ansvaret möjligen har en tydligare och mer strategisk placering inom annan
nämnd. Under 2020 har flera av dessa hanterats i form av beslut i kommunfullmäktige. De
områden som ytterligare identifierats är:
Läkemedelstillsyn - ansvar finns hos kommunstyrelsen. Sektor kommunstyrelsen har inte
genomfört lagstadgad tillsyn. I ett flertal kommuner är ansvaret organiserat tillsammans med
livsmedelstillsyn då försäljningen av receptfria läkemedel främst görs i livsmedelsbutiker..
Strategiska infrastrukturfrågor och trafikpolitik inklusive budgetansvar för åtgärder i vägar,
byggnation av busshållplatser mm - ansvaret finns inom kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planer, gator, vatten och avlopp samt avfall och
återvinning och är därmed beslutsfattare och utförare i realiteten. KOmmunstyrelsens
övergripande ansvar finns utifrån översiktlig planering där alla nämnders uppdrag samordnas.
Kollektivtrafik - kollektivtrafiken är sedan flera år ett ansvar för regionen både avseende
ekonomi, genomförande och strategiskt ansvar. Kommunens roll är nu som strategisk
dialogpart och invånarföreträdare. Kollektivtrafiken är sammanlänkad med övrig infrastruktur
och en pusselbit i samhällsbyggnadsprocessen.
Övergripande klimat- och miljöfrågor - ansvar finns inom kommunstyrelsen för strategiska
dokument och regional samordning. Samhällsbyggnadsnämnden har en miljöverksamhet med
kunskap och ansvar för tillsyn och rådgivning. Kommunstyrelsens övergripande ansvar för
hållbarhet inkluderar klimat och miljöfrågor tillsammans med ekonomisk och social hållbarhet.
Energirådgivning - organiserat inom kommunstyrelsen idag med uppdrag av strategisk karaktär.
Enligt den samfinansiering som kommun och stat har ska energirådgivningen utöver strategiska
frågor riktas till att stötta enskilde och näringsliv i frågor kring energilösningar. Möjlig att
organisera inom samhällsbyggnad eller hos kommunstyrelsen inom näringsliv eller
kontaktcenter.
Samråd/samverkan
Sektorerna kommunstyrelsen och samhällsbyggnad har under 2020 haft dialog kring
ansvarsfördelningen inom flera områden. I november 2020 kom frågan om strategisk
infrastruktur och kollektivtrafik in utifrån arbetet med en tydlig och effektiv
samhällsbyggnadsprocess.
Information om översyn och remiss mellan nämnderna är lämnade till fackförbunden 2020-1119.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
Effektiva och ändamålsenliga processer och arbetsformer minskar kvalitetsbrister och bör ge
synergieffekter som över tid gynnar arbetet internt och skapar tydlighet och tillgänglighet för
invånare, övriga myndigheter samt övriga aktörer inom och utom kommunen.
Förändring i ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelsen
beräknas, utöver ram- och investeringsbudget för olika poster som lagning av väg(s.k potthål)
investering i busshållplatser mm handlar om resurs motsvarande en årsarbetare.
Budget för tillköp av kollektivtrafik uppgår 2021 till cirka 1,4 mnkr.
Barnperspektivet
Ingen påverkan på barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Samordning av arbetet med detaljplaner, infrastruktur och kollektivtrafik möjliggör klimatsmart
planering. Samordningen bedöms främjas av samorganisering och gemensam placering av
berörda kompetenser.
Funktionshinderperspektivet
Ingen direkt påverkan ur funktionshinderperspektiv.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Reglementen, delegationsordningar och budget påverkas.
Ärendets kommunikationsbehov
Inte aktuellt i samband med remiss.
Förvaltningens bedömning och motivering
Kommunstyrelsen har haft ett centralt ansvar i strategiska frågor rörande infrastruktur, klimat
och miljö samt kollektivtrafik medan beslut och utförande främst hanterats av
samhällsbyggnadsnämnden. Frågorna är avgörande inom samhällsbyggnadsprocessen ur de tre
hållbarhetsperspektiven då brister i samordning riskerar leda till förluster i tid eller i resurser.
I övriga nämnder hanteras huvudprocesserna både strategiskt, taktiskt och operativt under
samma nämnd. Det är inte alltid möjligt att hantera alla frågor inom en nämnd men i de fall det
är möjlighet stöttar helhetsansvaret möjligheten för nämnden att resurs- och kompetenssätta,
prioritera och genomföra uppdraget till invånare.
Läkemedelstillsyn är en fråga som Ale kommun via kommunstyrelsen inte har prioriterat.
Läkemedelsförsäljning utanför apotek sker främst i samband med livsmedelsförsäljning och
tillsynen kan effektivt hanteras i en och samma myndighet.
Strategiska infrastrukturfrågor rörande bland annat vägar, kollektivtrafik och transporter av
gods är tätt sammanlänkat med byggande av lokala vägar, säkra övergångar och planering av
nya bostadsområden. Informationsglappet i samarbetet med bland annat Västra
Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbud och Länsstyrelsen som lätt uppstår
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när frågorna hanteras i olika organisationer behöver minskas och strategiska frågor bör hållas
samman med beslut och utförande.
Förvaltningen bedömer att läkemedelstillsyn, klimat och miljö, strategiska infrastrukturfrågor
och kollektivtrafik har tillhörighet inom samhällsbyggnadsnämndens område.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2021.65
Datum: 2021-02-02
Planchef Kajsa Reimers
Kommunstyrelsen

Avtal kring fördjupat regionalt samarbete kring
detaljplaneprocesser i Göteborgsregionen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna av Göteborgsregionens kommunalförbund upprättat
avtal kring fördjupat regionalt samarbete kring detaljplaneprocesser i Göteborgsregionen.
Sammanfattning
Ärendet gäller ett avtal mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) å
ena sidan och förbundets medlemskommuner å den andra. Avtalets syfte är att bidra till
hållbar tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och
samverkan inom processer kring samhällsplanering. Arbetet syftar till att i nätverk mellan
kommunala representanter lösa regiongemensamma frågor, genomföra gemensamt
utvecklingsarbete och satsningar som är relevanta för avtalets parter. Huvudfokus under
avtalsperioden är att skapa en plandatabas över medlemskommunernas detaljplaneprocesser,
”Göteborgsbenchen”. Avtalet omfattar perioden 2021-01-01 till 2024-12-31. Kommuner
anslutna till avtalet ska årligen bidra med en fast summa per år samt en summa per kommun
enligt folkmängd vid föregående års slut. För Ale kommun innebär detta en avgift om 21 152
kr för år 2021.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Erik Bergman
Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-02
Avtal fördjupat samarbete detaljplaneprocesser
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektor samhällsbyggnad
För kännedom:
Göteborgsregionens kommunalförbund
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Ärendet
Ärendet gäller ett avtal mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) å
ena sidan och förbundets medlemskommuner å den andra. Avtalets syfte är att bidra till
hållbar tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och
samverkan inom processer kring samhällsplanering. Arbetet syftar till att i nätverk mellan
kommunala representanter lösa regiongemensamma frågor, genomföra gemensamt
utvecklingsarbete och satsningar som är relevanta för avtalets parter. Huvudfokus under
avtalsperioden är att skapa en plandatabas över medlemskommunernas detaljplaneprocesser,
”Göteborgsbenchen”. Avtalet omfattar perioden 2021-01-01 till 2024-12-31. Kommuner
anslutna till avtalet ska årligen bidra med en fast summa per år samt en summa per kommun
enligt folkmängd vid föregående års slut. För Ale kommun innebär detta en avgift om 21 152
kr för år 2021.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär ett ekonomiskt åtagande inom ramen för sektor samhällsbyggnads budget.
Bedömningen är att nyttan av plandatabasen, genom den kunskapshöjning och därmed
plattform för effektiviseringar som arbetet leder till, överstiger den kostnad som är förknippad
med avtalet. Kostnaden för arbetet baseras på en fördelningsnyckel och blir för Ale kommuns
del 21 152 under 2021 och indexuppregleras med 3% under kommande år. Sektor
samhällsbyggnad kan komma att behöva lägga tid för styrning, samverkan och för att leverera
underlag till plandatabasen.
Avtalet omfattar perioden 2021-01-01 till 2024-12-31. Avtalet delas in i två perioder, 202101-01 till 2022-12-31 samt 2023-01-01 till 2024-12-13. En utvärdering av arbetet görs senast
2022-06-01 och om någon deltagande kommun då önskar, kan en omförhandling av avtalet
ske inför avtalets andra period.
Parternas ambition är att träffa ett nytt avtal att gälla efter detta avtals utgång 2024-12-31.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Samverkan bedöms kunna leda till bättre förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling
både i Ale och i Göteborgsregionen. Exempelvis genom ökad kunskap om andra kommuners
planeringsprojekt, genom att kommunerna kan göra likartade bedömningar och genom att
lösa regiongemensamma frågor.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Ärendet har beretts av sektor samhällsbyggnad.
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Beslutets genomförande
Sektor samhällsbyggnad ska delta i styrgrupp och arbetet ska utföras genom ett nätverk av
planchefer som utses av respektive kommuns samhällsbyggnadschef. Plancheferna kan i sin
tur utse tillfälliga arbetsgrupper. GR ansvarar för processledare och administration av
projektet.
Förvaltningens bedömning
Projektet bedöms kunna leda till effektiviseringar och samordningsvinster som sammantaget
uppväger den tid som sektorn behöver lägga ner.
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Skapad 2021-02-10
Delegeringsbeslutlista 2021-01-05—2021-02-10

Diarienummer
KS.2020.237

Handling
Upphandling av
nytt
ekonomisystem

Beslut
Beslutdatum Delegat
Tecknande av avtal samt
2021-01-22
Ekonomichef
personuppgiftsbiträdesavtal
med Unit4 AB. Avtalet
gäller under perioden
2021-01-15 t.o.m. 202612-31.
Avtalet kan därefter
skriftligt förlängas med
upp till fem år i taget enligt
överenskommelse mellan
parterna, senast nio
månader före avtalets
utgång.

KS.2019.252

RättstidsprövningDetaljplan för
bostäder inom
Skepplanda 8:4
m.fl.
KS.EKO.2021.71 Ale kommuns
merkostnader för
Covid-19 från
2021

Överklagandet har inte
kommit in i rätt tid och
avvisas därför.

Kommunstyrelsens
2021-01-28
ordförande ger
godkännande att fortsatt
kunna göra nödvändiga
inköp av skyddsutrustning
och testmaterial till dess
kommunfullmäktige
behandlat ärendet Ale
kommuns merkostnader för
Covid-19 från 2021 som
behandlas på
kommunstyrelsens
sammanträde den 16
februari 2021.

Kommunstyrelsens
ordförande

KS.2021.74

Totalt 8 beslut färdtjänst
varav 6 bifall till färdtjänst
och 2 bifall med ledsagare.

Färdtjänst- och
bostadsanpassnings
handläggare

Färdtjänst och
riksfärdtjänst

Totalt 1 bifall till
riksfärdtjänst.

2021-02-09

2020-12-01—
2020-12-31

Kanslichef

Skapad 2021-02-10
Delegeringsbeslutlista 2021-01-05—2021-02-10

KS.2021.74

Färdtjänst och
riksfärdtjänst

Totalt 7 beslut för
färdtjänst varav 5 beslut
bifall för färdtjänst och 2
bifall med ledsagare.
Totalt 1 riksfärdtjänstbeslut
som har avskrivits.

2021-01-01—
2021-01-31

Färdtjänst och
bostadsanpassnings
handläggare

