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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Plats och tid

Växthuset, Carlmarks väg 4, Älvängen kl. 08:30-12:00

Ledamöter

Sonny Landerberg (MP), ordförande
Björn Norberg (S), 1:e vice ordförande
Kajsa Nilsson (M), 2:e vice ordförande
Lena Orstadius (S)
Fredrik Samuelsson (S)
Jan Murray (M)
Gay Johansson (M)

Tjänstgörande
ersättare

Helena Andersson (C) tjänstgör för Pernilla Slitebo (FiA)
Pernilla Johansson (SD) tjänstgör för Marita Henriksson
(SD)

Närvarande
ersättare

Eje Engstrand (S)
Johan Zenténius (M)
Lars-Erik Carlbom (FiA)

Övriga närvarande

Se sidan 2.

Utses att justera

Björn Norberg

Justeringens plats
och tid

Växthuset, Carlmarks väg 4, Älvängen, 2022-04-28

Paragrafer

§§ 49 - 50

Underskrifter

Sekreterare
Gabriella Toftered
Ordförande
Sonny Landerberg
Justerande
Björn Norberg
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Övriga
närvarande

Åsa Turesson, interimchef sektor kultur och fritid
Gabriella Toftered, nämndsekreterare
Jenny Fälth Ling, tf enhetschef bibliotek
Ulf Berglund, enhetschef kultur
Mikael Falk, controller
Martin Andersson, utvecklingsledare

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale
kommuns webbplats.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Tillkännages från och med

2022-04-28

Tillkännages till och med

2022-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Gabriella Toftered

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Innehåll

(1)

Delårsbokslut 1, 2022

4-5

(2)

Remiss från servicenämnden - Uppdaterad rapport
angående placering av ny F-6 skola i Nol Alafors

6-8

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum:

KFN § 49

Dnr KFN.2022.53

Delårsbokslut 1, 2022
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1 2022.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kultur- och fritids verksamheter erbjuder kommuninvånarna ett rikt och
levande kultur- och friluftsliv vilket stärker invånarnas känsla av livskvalitet.
En plats där människor upplever glädje och gemenskap som leder till en positiv
inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Sektorn har under perioden
arbetat aktivt för att skapa goda förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig
och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet.
Kultur och fritids verksamheter har, sedan folkhälsomyndigheten i mitten av
februari tog bort restriktionerna kunnat återgå helt till ordinarie verksamhet och
öppettider. Under senare delen av perioden har flertalet aktiviteter arrangerats
men också det interna arbetet intensifierats.
Aktiviteter externt
I Ale kulturrum har både dans och teaterföreställningar hållits och den 9 mars
anordnades föreningsgalan där kulturstipendium delades ut. Det har hållits
tre lokala föreningsträffar på tre orter i mars. Fritidsbanken besöker skolor på
fredagar och har med sig en släpkärra full med fritidsartiklar för barnen att
prova under sin rast. Fältgruppen besöker skolor och träffar årskurs 6 i syfte att
vara relationsbyggande. Simhallen har haft fulla grupper och genomfört
simundervisning. Kulturskolan har inlett ambulerande teaterlek i kommunens
förskoleklasser. Biblioteken bidrar till att Ale kommun ska vara en tillgänglig
kommun. Bibliotekens hemsida och digitala tjänster finns tillgängliga dygnet runt.
Det går att reservera, låna om och låna (digitalt material) alla dagar och alla
tider. Fritidskontoret handlägger bokningsförfrågningar på idrottsplatser,
idrottshallar, gymnastiksalar, skollokaler, samlingslokaler och möteslokaler från
både privatpersoner, föreningar och näringsliv.
Aktiviteter internt
Föreningsrådet besökte kultur och fritidsnämnden den 31 mars i syfte att ha en
dialog och utbyta information. Under perioden har fältverksamheten upphandlat
en chattfunktion för barn och ungdomar som kommer vara tillgänglig från Ale
kommuns hemsida men också från befintlig app "Ung i Ale". Tekniska
förberedelser, avtal och rutiner pågår inför införandet av chattfunktionen som
startar upp den 1 juni. Föreningsbidragsbestämmelser ses över och föredras på
kultur och fritidsnämnden före sommaren. Planering och rekrytering av ny
organisation för sektor kultur och fritid har regelrätt MBL informerats och
Justerandes sign.
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förhandlats fram med start 1 maj. Under perioden har dialog med
kommunikationsavdelningen där sektor kultur och fritids behov av stöd i att
marknadsföra enheternas aktiviteter och arrangemang framförts.
Personalgrupperna kulturskolan, allmän kultur, biblioteken och öppen ungdom
har träffats i sina arbetsgrupper och haft dialoger och grupparbeten gällande
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i syfte att gemensamt arbeta fram
regler för gruppen och uppnå nämndens måluppfyllelse. Öppen ungdom har
gemensamt tagit fram ett nuläge med öppettider, mötesplatsernas innehåll, vad är
ungdomsproducerad verksamhet och vad är öppen verksamhet i syfte att skapa en
tydlig målbild och nya arbetssätt i att möta ungdomar på deras arena under deras
fria tid.
Resultat
Kultur och fritid har erbjudit Ales invånare en varierad verksamhet där människor
kunnat mötas på sina villkor och ändå ingått i ett socialt sammanhang. Det interna
arbetet som pågår sker i syfte att öka förutsättningarna att skapa mervärde till alla
medborgare, men främst till barn och ungdomar. Sektorn har ett angeläget behov
av att marknadsföra sitt utbud och nå ut till Ales invånare i syfte att skapa ett
mervärde och öka åtkomligheten av sektorns aktiviteter och arrangemang. Kultur
och fritid har inlett ett samarbete med kommunikationsavdelningen för att arbeta
fram en kommunikationsplan för sektorn.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-19
Delårsrapport 1 2022 för kultur och fritidsnämnden
Beslutet skickas till
För vidare hantering: Kommunstyrelsen
För kännedom: Ekonomichef, sektorchef kultur och fritid
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KFN § 50

Dnr KFN.2022.52

Remiss från servicenämnden - Uppdaterad rapport
angående placering av ny F-6 skola i Nol Alafors
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, i remissvar till servicenämnden
angående "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i NolAlafors daterad 2022-03-28", tillstyrka fortsatt utredning av alternativ 1: ny
skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.
Sammanfattning
Sektor service, har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda
alternativ placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter
att kommunfullmäktige den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en
ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14. Utredningsuppdraget
innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna
kompletteras med utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga
tomter i Nol och Alafors. Den uppdaterade utredningen "Uppdaterad rapport
angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28" beslutades
vid servicenämndens sammanträde 2022-03-29 att skickas ut på remiss till
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden
samt socialnämnden med begäran om svar senast 2022-05-02.
Sektor kultur- och fritids bedömning är att det kommer behövas en ny idrottshall
oavsett lokalisering av den nya skolan. Det bör utifrån både skolans och
föreningslivets perspektiv vara en fullstor idrottshall för att säkerställa behovet
över tid. En fullstor idrottshall möjliggör uppdelning av idrottshallen via
skiljevägg vilket utvidgar hallens användningsområde och medför en potentiellt
högre nyttjandegrad av ytan.
Kultur- och fritidsnämnden förespråkar en fortsatt utredning av alternativ 1: ny
skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol. Nol som placeringsort har flera fördelar
utifrån nämndens totala och ortsspecifika lokalbehov sett ur ett
föreningsperspektiv. Flera föreningar i Nol saknar en passande idrottshall på
orten, till exempel inom kampsport, futsal och motion- och gymnastik. Närheten
till pendeltågstationen väger också tungt i bedömningen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-20
Remissvar "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors
daterad 2022-03-28" KFN.2022.52, 2022-04-20
Uppdaterad rapport ny F-6 skola Nol-Alafors, 2022-03-28
Reservation
Pernilla Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet, och instämmer i
protokollsanteckningen från (FiA).
Protokollsanteckning
Lars-Erik Carlbom (FiA) vill anföra följande protokollsanteckning:
Framtid i Ale (FiA) håller inte med sektor kultur- och fritids förslag att till
remisssvar till servicenämnden angående "Uppdaterad rapport angående placering
av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28", tillstyrka fortsatt utredning av
alternativ 1: ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol.
Vi har en stor skola i Alafors som skulle kunna utnyttjas till fullo om man
renoverar upp den. Man kan riva halva skolan till en början och bygga nytt för att
sedan riva andra delen och bygga nytt där med. Vi äger redan all mark där.
Marken där behöver inte saneras till ohyggligt dyra kostnader. Skolgård finns.
Närhet till skogen. Närheten till elljusspår för aktiviteter utomhus. Det finns en
jättestor o fin lokal för att kunna ha teater och andra aktiviteter i. Kanske man kan
ta tillbaka Ledetprojektet? Och därmed locka unga att få upp ögonen för teater
igen. Man kan även ha konserter där med elever från musikskolan. All aktivitet
som rör teater och uppvisningar måste inte bara placeras i Nödinge. Musik sång o
dans ska ju spridas. Glädje ska spridas. Och efter en lång period med en pandemi
så suktar folk efter gemenskap. Vi har ju alla möjligheter att kunna ge våra
invånare det genom att anordna teater, konserter, föreläsningar, sammankomster
m.m i medborgarhuset. Vi ska ju ta tillvara på detta.
Nu när dom bygger företag och fler bostäder i Alafors så måste det finnas en
skola. De barn som bor på landsbygden och som ska börja i högstadiet måste åka
lång väg till skolan, ända ner till Nödinge. Och sen dom dragit in bussar från
landsbygden så måste dom ta sig över en mil till skolan och på vägen passerar
dom flera skolor. Älvängen, Alafors och Nol.
Varför ska barn åka så lång väg till skolan? Och varför ska barn som bor i och
omkring Älvängen åka ända till Nödinge? Det innebär ju att de barnen tar plats
för de barn som bor i Nödinge. Vilket då innebär att Nödinge måste också ha en
ny skola för att kunna inhysa alla barn.
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I Ledet finns det en stor idrottshall så det behövs inte byggas någon ny. Om man
då ser till Nol, och om en ny skola skall byggas där, ja då måste kommunen först
köpa mer mark. Måste marken kanske saneras? Och om byggnader runt och kring
skolan ska köpas upp så måste de som nu har verksamhet där får flyttas, där bland
annat folkets hus som kommer att behöva en ny byggnad/lokal för att kunna
fortsätta finnas för våra invånare.
Det är ju så mycket snack om att vi ska bygga skolor som håller i 100 år.
Nolskolan fyller 100 år nästa år, då ska vi väl inte riva ner den? Ett kulturminne
och en skola som hållt och håller än i dag. Sen är det ju prat om att allt ska ligga i
närhet till pendeln. Kronaskolan ligger en bra bit från pendeln. Den ligger allt
annat än centralt. Det är en lång och jobbig backe att gå uppför så varför skulle
det vara jobbigare att gå från Nol, på den nya oc utbyggda gång och cyckelbanan
som finns där. Alternativt hade ju varit att låta den lilla bussen Älvan som går i
Älvängen utöka sin rutt och gå via Kronanområdet ner till resecentrum, via
maden, ner till Himlaskolan, bort till Nols pendel och vidare genom Alafors och
förbi Starrkärr och sen ner mot kronanområdet igen. Låt den bussen gå på skol
och arbetstider så kommer barn och vuxna kunna åka till pendeln på ett smidigt o
miljömässigt sätt. Folk slipper ta bilen och föräldrar slipper köra sina barn till
skola och aktiviteter.
Vi i FiA ser bara fördelar med att bygga skola i Alafors. Vi har ju en byggnad till
att tillgå när det nya kommunhuset ska byggas. Då kan man ju utnyttja den gamla
byggnaden till skolverksamhet och på så vis kan man slippa baracker och moduler
och man kan bygga i lugn och ro, och barnen får en skola i sitt närområde där
deras vänner bor och verkar. Och då kan man även fokusera på att redan nu börja
planera för en ny skola i Nödinge där fler barn kommer att få plats. Och om
barnen från Nol, Alafors, Starrkärr, Kollanda, Ryd, Sannum och Älvängen inte
behöver åka ända till Nödinge så kommer det ju automatiskt finnas fler platser i
Nödinges skolor och paniken över att inte barnen ska få plats minskar.
Beslutet skickas till
För vidare hantering: Servicenämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

