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1Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har enligt kommunallagen ansvar för ledning
och samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av
nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Styrelsen är kommunfullmäktiges beredningsorgan och
förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar ytterst för att fullmäktiges beslut
genomförs.

Enligt kommunstyrelsens reglemente innebär den övergripande ledningsfunktion att styrelsen även ska:

1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet i kommunen.
2. Leda arbetet med att samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för

styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd.

3. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och
ekonomin efterlevs.

4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den
ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas.

5. Leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation.
6. Leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella samarbete.

Kommunstyrelsen tjänstemannaorganisation arbetar strategiskt och operativt med att leda, utveckla, övervaka
och tillse genomförandet av de politiska besluten inom ramen för styrelsen uppdrag.
Tjänstemannaorganisationen består av fyra avdelningar med centraliserad kompetens gällande kansli och
säkerhet, Hr, ekonomi samt strategi och uppföljning.
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2Sammanfattning

Kommunstyrelsens nämndplan fokuserar på att fortsätta utveckla kommunens trygg- och brottsförebyggande
arbetet samt att skapa en effektivare organisation med relevanta tjänsteleveranser där alla delar av organisationen
samverkar för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren. Utmaningen ligger bland
annat i att fortsatt öka den digitala mognaden, skapa bättre kundfokus, få bort onödig efterfrågan i
verksamheterna och att implanteringen av ny intern och extern webb.

En väsentlig risk som kommer vara av särskild vikt under 2023 är kommunstyrelsens uppdrag med att genomlysa
hela verksamheten. Den historiskt höga inflationen i kombination med höga priser på energimarknaden påverkar
den långsiktiga finansieringen av kommunens verksamheter. Vilket innebär att kommunstyrelsen behöver
prioritera arbetet med att se över, kostnader, organisation och nuvarande arbetssätt för att identifiera möjliga
samordningsvinster eller skalfördelar.
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3Visionen - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:

- antar utmaningar med lust och energi

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag

- förädlar våra tjänster och service

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4Politiska målsättningar

4.1 Riktningsmål

4.1.1 Ett tryggare Ale

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska bidra till ett tryggare Ale genom förvaltningens övergripande ”trygg –i-arbete”, polisens
medborgarlöfte, lokalt Brå samt Ale kommuns program för trygghet och säkerhet 2021-2024. Kommunstyrelsen
bidrar övergripande till måluppfyllelse genom att samordna det strategiska trygg- och brottsförebyggande arbetet
men även genom att agera som kommunens kunskapsnav för kunskapsbaseradearbetssätt. Det är viktigt att
intensifiera arbetet med metoder som Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), Broken
Windows och brottstriangeln/rutinaktivitetsteorin. För att tryggheten ska öka behövs ett lokalt perspektiv finnas
i relation till kommunen som helhet. Insatser behöver delvis genomföras för att öka upplevelsen av trygghet men
även för att minska risken att utsättas för brott i den fysiska miljön runt olika arenor i kommunen (torg,
bostadsområden, parker, pendelstationer). Det trygghetsfrämjande arbetet behöver engagera lokalsamhället och
bidra till människors delaktighet genom att verka för dialog och goda relationer.

För att skapa ett tryggare Ale ska kommunstyrelsen:

 Genomföra en årlig trygghetsundersökning ur ett invånar- och näringslivsperspektiv för att fånga upp
platser och omständigheter som kan upplevas otrygga i syfte att effektivt kunna prioritera det riktade
arbetet.

 Prioritera trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön.

 Prioritera situationellt brottsförebyggande arbete mot enskild i den fysisk miljön.

 Fortsätta redan pågående insatser i samverkan med övriga förvaltningar och lokalpolis.

 Fortsätta arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI) med både generella och riktade insatser för att
medverka till goda uppväxtförhållanden och stärka skyddsfaktorer i hem, skola, fritid, närområde och
samhälle för barn och unga.

 Fortsätta systematiskt omvärldsbevaka den lokala trygghetsutvecklingen i Ale kommun med hjälp av
kontinuerliga lägesbilder tillsammans med polisen och andra källor av kunskap för att skapa riktade och
effektiva insatser utifrån problembild.

 

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska bidra till fokus på kundnytta i Ale genom arbetet med digitalisering för att utveckla
förvaltningens tjänster med ett tydligt fokus på kundnytta. Kommunstyrelsen ska övergripande bidra till
måluppfyllelse genom att fortsätta arbeta för att öka den digitala mognaden och förmågan i organisationen. En
fungerande digital mognadsnivå där användare både kan använda, förvalta och föreslå utveckling av tjänster är en
förutsättning för att skapa bättre digitala tjänster och service för kommunens kunder. Genom att integrera data
från kundundersökningar och principerna inom tjänstedesign där användaren sätts i centrum av frågan och
dennes behov är utgångsläget för att vidareutveckla utbudet, ska kommunstyrelsen bidra till en högre
träffsäkerhet, leverans och kundnöjdhet för Aleborna. Under 2023 kommer implementering av ny extern samt
intern webb genomföras och båda ska ge största möjliga värde i form av användarvänlig, tydlig och tillämpbar
information och kommunikation till Aleborna.

För att skapa fokus på kundnytta i Ale ska kommunstyrelsen:

 Prioritera att öka den digitala mognaden och förmågan i hela organisationen.

 Prioritera att instyrningen av digitaliseringsmedel genererar direkt kundnytta för Aleborna vilket innebär
att styrning sker utifrån extern nytta.
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 Prioritera att integrera tjänstedesign och fortsatta kundundersökningar för att säkerställa högre
träffsäkerhet, leverans och kundnöjdhet

 Prioritera att ny externwebb skapar användarvänlig, tydlig och tillämpbar information och
kommunikation till Aleborna

 Prioritera att nytt intranät ger förutsättningar för att anpassa information och kommunikation utifrån
organisationens behov i syfte att minska onödig efterfrågan/belastning

4.1.3 En effektivare organisation i Ale

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska bidra till en effektivare organisation i Ale genom att identifiera och föreslå hur
organisationen kan avveckla, utveckla och rationalisera arbetssätt. Kommunstyrelsen ska operativt bidra
övergripande till måluppfyllelse genom att systematiskt se över processer, arbetssätt, personalekonomi,
organisering, kostnader och om möjligt externa finansieringsmöjligheter. Kommunstyrelsen ska arbeta för en
högre effekthemtagning av kommunens olika utvecklingsprojekt genom att systematisera användningen av
kommunens projektmodell och mallar för effekthemtagning. Kommunstyrelsen ska fortsätta arbeta med
effektiviseringsmetoder såsom kartläggningar av verksamhetskontakter för att identifiera onödig efterfrågan, både
utifrån ett robotiseringsbehov men också utifrån ett verksamhetsförbättringsperspektiv. Kommunstyrelsen ska
genomföra förstudier gällande möjlighet för AI och automatisering av olika handläggningsprocesser för att
frigöra resurser för fler värdeskapande aktiviteter där invånares personliga möte och kontakt värnas. En översyn
av kommunens portfölj av verksamhetssystem ska genomföras för att få mer kostnadseffektiva IT-lösningar.
Arbetssätt behöver även ses över för rationalisera bort digitala utvecklingshinder i form av skugg-IT.
Kommunstyrelsen ska föreslå konsolideringar där mer kostnads- och verksamhetseffektiva lösningar finns som
också motsvarar de informationssäkerhetsmässiga krav som åligger kommunen.

För att skapa en effektivare organisation i Ale ska kommunstyrelsen:

 Prioritera systematisk effektivisering av processer, arbetssätt, organisering, personalekonomi, kostnader
och externa finansieringsmöjligheter.

 Genomföra kartläggningar av verksamhetskontakter och förstudier för att effektivisera och robotisera
verksamhet.

 Prioritera översyn av portfölj gällande verksamhetssystem för att hitta mer kostnads- och
verksamhetseffektiva lösningar.

 Kartlägga hur den tillitsbaserade styrningen har tagit sig uttryck i de olika nämnderna och hur de olika
nämnderna ser på styrningsprincipen och det mervärde den medför.

4.2 Uppdrag

4.2.1 Uppdrag: Digital lönespecifikation som redovisar hela lönekostnaden

inklusive PO

Allmän beskrivning

Samtlig personal skall få digitalt lönebesked med hela lönekostnaden redovisad

Planeringskommentar

Samtliga medarbetare och uppdragstagare ska kunna hämta upp en digital lönespecifikation via Swedbank. På
nuvarande lönespecifikation framgår bruttolön, avdragen skatt, ev. förmåner samt andra kostnadsersättningar.
Det framgår även namn, adress och organisationsnummer till arbetsgivaren. Namn, adress och personnummer
på den anställda. Utbetald nettolön, utbetalningsdatum. Övertid, frånvaro, semesteruppgifter. Det går att via
befintligt personalsystem VismaPersonec-P att även redovisa sociala avgifter för den anställde. HR-avdelningen
kommer undersöka möjligheterna närmare för att se om Vismas lösning är ekonomiskt och kvalitetsmässigt
konkurrenskraftig. Parallellt kommer andra möjligheter till digital lönespecifikation med redovisning av sociala
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avgifter att undersökas. Bland annat har Kivra en lösning för digitala lönespecifikationer, även flertalet
förmånsportaler har i sina lösningar möjlighet till digital lönespecifikation där sociala avgifter redovisas.

4.2.2 Uppdrag: Migrationspolitiskt bokslut

Allmän beskrivning

I årsredovisningen ska ett migrationspolitiskt avsnitt införas.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska ta fram ett migrationspolitiskt bokslut. Det migrationspolitiska bokslutet ska omfatta
kostnader och intäkter och/eller möjligheter och utmaningar kopplade till migration i första generationen,
samtliga nationaliteter, för kommunens samtliga verksamheter. Det migrationspolitiska bokslutet ska stämmas av
i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott under Q3.

4.2.3 Uppdrag: Beredning avseende en centralort

Allmän beskrivning

En politisk arbetsgrupp under KS tillsätts, där samtliga i KF representerade partier medverkar

Planeringskommentar

En politisk arbetsgrupp kommer att tillsattas under kommunstyrelsen där samtliga partier som representerar i
Kommunfullmäktige har mandat. Kommunchefen samordnar gruppens arbete.

4.2.4 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument

Allmän beskrivning

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen fortsätter sitt arbete med att se över och revidera styrdokument och där så är möjligt
konsolidera och strömlinjeforma för att få en tydligare riktning.

4.2.5 Uppdrag: Rutiner seniorkort

Allmän beskrivning

Seniorkort skall hämtas på Kontaktcenter i Nödinge.

Planeringskommentar

I samarbete med sektor samhällsbyggnad tas en rutin och ett arbetssätt fram som omfattar att seniorkort ska
hämtas på kontaktcenter i Nödinge.

4.2.6 Uppdrag: Kompetensutveckla chefer inom skolan

Allmän beskrivning

Fokus för utveckling av arbetsgivarroll, verksamhetsansvar och ledning/styrning.

Planeringskommentar

En chef, i Ale kommun, förväntas utifrån sin tydliga förankring i arbetsgivaruppdraget inspirera, skapa
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delaktighet och leda sina medarbetare utifrån genomarbetade och kommunicerade beslut. 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 användare av kommunala tjänster
samt för sina medarbetare. För att stärka kunskap och förståelse för chefers hela ansvar behöver skolan fokuserat
arbeta med vad det innebär att ha personalansvar där chefskapet ges samma prioritet som det pedagogiska
ledarskapet.

Det finns i dag ett ledarutvecklingsprogram utformat för kommunens chefer med fokus på vad det innebär att
vara chef i Ale kommun. Under 2023 kommer i stort sett samtliga chefer från skolan att ingå i programmet,
vilket möjliggör kompetensutveckling inom chefsansvaret samt främjar och stärker att Ale kommun är en
arbetsgivare.

En HR specialist kommer att ha ett riktat fokus att arbeta med arbetsgivaransvaret tillsammans med
utbildningssektorns/förvaltningens verksamhetschefer. Detta för att skapa förutsättningar och styrning i de
frågor och processer en chef hanterar i det dagliga arbetet som arbetsgivaransvaret innebär. Det blir också ett
enat och gemensamt arbete för alla verksamheter att arbeta som en arbetsgivare.

För att stärka chefskapet krävs faktakunskap vilket ger legitimitet för rollen och trovärdighet i chefskapet. Som
ett extra stöd pågår riktade grundutbildningar inom rehabilitering och misskötsamhet, där HR genomför
utbildning på plats i skolans olika ledningsgrupper. Sedan tidigare har även detta genomförts när det gäller
rekryteringsprocessen. Samtliga chefer ska också gå arbetsmiljöutbildningen vid nyanställning. Utöver detta
erbjuder HR grundutbildningar inom samtliga HR-relaterade områden.

4.2.7 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen

Allmän beskrivning

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten.

Planeringskommentar

Historiskt hög inflation i kombination med en volatil energimarknad och oförutsägbart geopolitiskt läge påverkar
Ale kommuns förutsättningar. Kommunstyrelsen behöver därför se över organisering av arbetet som utförs för
att identifiera möjliga samordningsvinster eller skalfördelar. Arbetet omfattar att identifiera nyckeltal på olika
nivåer som kommer att jämföras med tvillingkommuner och andra relevanta organisationer.

4.2.8 Uppdrag: Utred behov och förutsättningar för en taktisk

samhällsintraprenör

Allmän beskrivning

Utred och formulera hur en strategisk roll för att förverkliga ALE2030 skulle kunna se ut och organiseras. Rollen
ska vara en naturlig ingång för de som vill bidra till att utveckla kommunen i framåtsyftande etableringsprocesser
där ett stort mått av komplexitet finns.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden utreda de behov som finns för att Ale 2030
skulle kunna förverkligas och under 2023 föreslå hur de behoven skulle kunna mötas, vilka konsekvenser det för
med sig där en ny roll som taktisk samhällsintraprenör ska övervägas.

4.2.9 Uppdrag: Planera kommunens 50-årsfirande

Allmän beskrivning

Motsvarande en 25 % tjänst.
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Planeringskommentar

Planeringen av kommunens 50-årsfirande ligger inom verksamheterna som härrör till utskottet för kultur och
fritid. En planering för 50-årsfirandet kommer att tas fram under 2023.

4.2.10Uppdrag: Information om möjligheter till återvandring

Allmän beskrivning

I digitala kanaler och i Kontaktcenter finns information och blanketter tillgängliga för den som vill kunna
återvända till ursprungligt hemland samt genomföra en informationskampanj.

Planeringskommentar

Information om möjligheten att återvandra och blanketter för genomförande tillhandahålls i Kontaktcenter samt
på ale.se. En informationskampanj på Facebook kommer att genomföras under Q2.



Nämndplan med budget 2023, Kommunstyrelsen 11(14)

5Basverksamhet

5.1 Beskrivning av basverksamhet

Kommunstyrelsen tjänstemannaorganisation arbetar strategiskt och operativt med att leda, utveckla, övervaka
och tillse genomförandet av de politiska besluten inom ramen för styrelsen uppdrag.
Tjänstemannaorganisationen består av fyra avdelningar med centraliserad kompetens gällande kansli och
säkerhet, Hr, ekonomi samt strategi och uppföljning.

Förvaltningsorganisation

Not. På utvecklingsenheten ligger också en årsarbetare (åa) som finansieras av socialnämnd, utbildningsnämnd samt
kommungemensamma medel som ansvarar för FVM/Millenium samt projektledning av extern/intern webb under 2023. På HR ska en åa
rekryteras till under 2023. På utvecklingsenheten ska utrymme motsvarande två åa flyttas från IT-enheten under 2023 och rekryteras till.
På Kansli och Säkerhet samt Kontaktcenter ligger också 1-2 åa (anställningar med anställningsstöd) för att personer ska få möjlighet att
exempelvis arbetsträna. På utvecklingsenheten inför en kommande pensionsavgång kommer en rekrytering göras och två åa ligga parallellt
under viss del av året för överlämning.

5.1.1 Ekonomi och upphandling

Beskrivning

Ekonomiavdelningen ger råd och stöd, arbetar med ekonomisk administration och service och är kommunens
specialiststöd inom planering och uppföljning (budget, prognos, nyckeltal, kalkylering och analyser).
Ekonomiavdelningen stödjer chefer och handläggare inom respektive sektor i arbetet inom de olika
ekonomiprocesserna. Tar fram modeller/metoder för hur man kan göra en analys eller ta fram förslag på
nyckeltal som underlättar analys av ekonomi.
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 Ekonomiavdelningen kvalitetssäkrar administrativa rutiner kopplade till ekonomiprocesser.

 Ekonomiavdelningen lägger upp behörigheter, ansvara för utbildning verksamhetsstöd för de IT-system
som är kopplade till processer inom ekonomiområdet.

 Ekonomiavdelningen ska förmedla relevant kommunövergripande information inom
ekonomiprocesserna.

Planering och uppföljning av verksamheten i enlighet med nämndplan och budget.

 Ansvara för uppföljning av nyckeltal, analys och prognos samt inrapportering blir gjord för sitt område
enligt fastlagd tidplan.

 Ansvarar för att innehållet i den verksamhetsspecifika informationen i Insikt och Stratsys är riktig och
relevant.

 Ansvarar för att godkänna budget och prognos i Insikt.

5.1.2 HR avdelningen

Beskrivning

HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-
området som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar.

Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden:

Lön - betala ut rätt lön i rätt tid till alla våra medarbetare.

Det strategiska – att tillse att vi har processer som stödjer oss i vår målsättning att vara attraktiv som
arbetsgivare, vilket bland annat berör kompetensförsörjning, rehabilitering och vår personalpolitik i stort.

Det operativa – att tillse att HR-avdelningen kan ge verksamheternas chefer konsultativt stöd i alla
personalfrågor och på så sätt bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap.

5.1.3 Avdelning kansli och säkerhet

Beskrivning

Avdelningen har en stödjande, styrande och uppföljande roll för koncernövergripande kansli- och
säkerhetsfrågor. Avdelningen bedriver verksamhet inom flera oråden rörande, kommungemensamma
administrativa processer, nämndadministration, registratur och informationshantering, arkiv,
förtroendemannaadministration, juridik, försäkringar och stöd till förtroendevalda. Men även med
kommunövergripande styrning och uppföljning av beredskapsfrågor, dataskyddsfrågor, demokratifrågor,
säkerhetsfrågor samt trygghetsfrågor.

5.1.4 Avdelning Strategi och uppföljning

Beskrivning

Avdelningen omfattar fyra enheter; kommunikation, näringsliv, kontaktcenter och utveckling. Avdelningen
ansvarar för kommunens reception i kommunhus Nödinge och för kontaktcenters verksamhet som kommunens
väg in i organisationen. Avdelningen ansvarar för kommunens interna samt externa webb samt kommunens
kriskommunikation. Avdelningen bereder ärenden för politiska beslut, samordnar, utvecklar, följer upp och
utvärderar insatser. Avdelningen driver och följer upp kommunstyrelsens, bolagens samt kommunens
internkontroll och håller ihop processerna med delårsbokslut och budget samt nämndplan. Avdelningen ansvarar
för kommunens befolkningsprognos, kommunens trend- och omvärldsanalys samt driver och följer upp arbetet
med kommunens styrmodell. Avdelningen har ett särskilt ansvar för informationssäkerhet, näringslivsfrågor,
folkhälsa, energi och klimatrådgivning och digitalisering. Avdelningen ansvarar för kommunens
verksamhetsuppföljningssystem Stratsys.
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6Ekonomisk sammanfattning

6.1 Ekonomisk sammanställning

Kommunstyrelsen har utifrån det ekonomiska läget tilldelats en budgetram utan indexuppräkning.

Kommunledningens budget har minskat jämfört med föregående år och det är framför allt utrymmet för
oförutsedda händelser som reducerats. Budgeten innehåller satsningar på utveckling av den interna och externa
webben samt en riktad insats inom HR-avdelningen för genomlysning samt metodutveckling inom framför allt
löneadministrationen.

Ekonomiavdelningen har i princip motsvarande organisation som året innan. Införandet av det nya
ekonomisystemet som gick i drift 2022 kräver som brukligt fortsatta insatser under de första åren för att sätta och
förfina processer vilket i förlängningen leder till effektivare ekonomiprocesser i kommunen. Det innebär att
medel behövs omfördelas och prioriteras inom ekonomiavdelningen för att hantera eventuellt utökat konsultstöd
från leverantör.

HR-avdelningen har utöver den centrala satsningen ovan tillförts medel för ytterligare en medarbetare. Syftet är
att få en bättre balans i avdelningens arbetsuppgifter samt minska arbetsbelastningen för befintlig bemanning.

Kansli- och säkerhet har övertagit ansvaret för kommunens samtliga nämndsekreterare samt registratorer vilket
reglerats i budgetförslaget. Det har medfört en effektivare och mer sammanhållen personalgrupp. Under året
kommer kommunens nya ärendehanteringssystem att implementeras och i tilldelad budgetram finns medel för att
hantera detta.

Strategi- och uppföljning ansvarar för arbetet med den interna och externa webben som dock kostnadsförs under
kommunledningens ansvar. I detta projekt används egen personal från kommunikationsenheten i så stor
utsträckning som möjligt för att minska kostnaderna, vilket kan medföra behov av externa konsulter för att
kompensera kommunikationsenhetens minskade bemanning. Pensionsavgångar som inte ersatts har medfört en
minskad bemanning med lägre kostnader som följd.

Räddningsförbundets verksamhet är inför 2023 oförändrad och budgeten motsvarar förväntade
kostnadsökningar.

De förtroendevalda har genom att minska antalet ledamöter i nämnderna samt avslutandet av kultur- och
fritidsnämnden effektiviserat verksamheten. Budgetramen har dock räknats upp utifrån ökningen av nytt
pensionsavtal samt inflationsförsäkring pensioner (ökat PO), uppräkning av partistödet utifrån prisbasbeloppets
ökning samt medel för utbildning av förtroendevalda efter valet.

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023

Belopp i tkr Prognos Budget Budget

Kommunchef (sektorcentrala medel) -9 029 -15 429 -13 398

Ekonomiavdelning -18 943 -19 543 -20 176

HR avdelning -23 349 -25 349 -27 120

Kansli och säkerhetsavdelning -17 998 -17 998 -21 414

Avdelning Strategi och uppföljning -22 081 -23 081 -22 506

Räddningstjänst (BORF) -35 087 -35 087 -35 789

Förtroendemannaverksamhet -14 948 -14 948 -15 117

Totalt -141 435 -151 435 -155 520
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7Personal

Analys och kommentar

Kommunstyrelseförvaltningen består nästan uteslutande av specialistfunktioner vilket innebär att en hög
personalomsättning i kombination med befintlig sjukfrånvaro ger konsekvenser för kommunens långsiktiga
arbete.

Det är två enheter inom de fyra avdelningarna som börjar 2023 med större utmaningar och där med behov av
insatser som främjar minskad personalomsättning och sjukskrivning. Dessa enheter är Löneenheten samt
enheten Kontaktcenter.

För att främja och skapa förutsättningar för positiv utveckling av personalsituationen på Löneenheten har ett
arbetsmiljökartläggningsarbete påbörjats i samarbete med företagshälsovården. Parallellt pågår även en insats i
form av grupphandledning för HR enheten, vilket avser att stärka avdelningen. På enheten Kontaktcenter pågår
ett hälsofrämjande och anpassat rehabiliteringsarbete som förväntas ha en positiv inverkan på
personalsituationen.

Avdelning strategi och uppföljning har tilldelats att driva och utveckla kommunens digitaliseringsarbete, vilket
kommer resultera i nya utmaningar och möjligheter under 2023.

Inom avdelningen för Kansli och säkerhet pågår ett arbete att inför ett nytt ärendehanteringssystem som
kommer att kräva fokus och insatser under året 2023. Vidare kommer ny chef för avdelningen att tillträda och
introduceras under januari.

Den nationella kompetensbristen i kombination med hög personalomsättning gör att
kommunstyrelseförvaltningen står inför utmaningar vid ny- och ersättningsrekryteringar.

Utifrån kommunens situation är det viktigt att arbeta medvetet med kompetensförsörjning utifrån ett strategiskt
perspektiv med fokus på att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 11 Dnr KS-SOU.2022.621

Kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nämndplan med budget 2023 för

kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen nämndplan och budget 2023 består av totalt tre

övergripande riktningsmål och tio uppdrag. Samtliga till kommunstyrelsen

fördelade mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2023 har brutits

ner genom planeringskommentar. Riktningsmålen handlar om att skapa ett

tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale. Samtliga uppdrag utom

"planering av kommunens 50-årsfirande" omhändertas direkt i

kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023. Kommunstyrelsen har utifrån

det ekonomiska läget tilldelats en budgetram utan indexuppräkning. Budget har

minskat jämfört med föregående år och det är framför allt utrymmet för

oförutsedda händelser som reducerats. Planeringen bedöms sammantaget bidra

till god måluppfyllelse av kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-15

Kommunstyrelsens Nämndplan med budget 2023

Protokoll informationsmöte IFM, 2022-12-15

Protokoll förhandling MBL, 2022-12-22

Yrkande

Dennis Ljunggren (S) gör följande ändringsyrkande:

"Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nämndplan med budget 2023 för

kommunstyrelsen med ändring att uppdraget 4.2.10 "Uppdrag: Information om

möjligheter till återvandring" stryks."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på

Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen

beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget

ändringsyrkande. Vänsterpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Dennis Ljunggren (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi anser att 4.2.2. Migrationspolitiskt bokslut är ett olyckligt uppdrag som

kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen. Det framgår inte vad syftet med

uppdraget är, och inte heller vad den styrande majoriteten avser göra med den

information som framkommer i det migrationspolitiska bokslutet. Det är också

oklart om det enligt lag är tillåtet att föra register över människor på det vis

som behövs för att genomföra ovanstående uppdrag.

Vi anser också att 4.2.10 "Uppdrag: Information om möjlighet till

återvandring" är att omyndigförklara hela folkgrupper. Redan idag har

Migrationsverket uppgiften att informera om återvandring för den som söker

information om detta. Vi anser inte att kommunen bör hantera invånarnas

skattemedel så ansvarslöst som genom riktade kampanjer som andra

myndigheter får anslag för att genomföra. Majoriteten talar om effektivitet, att

varje skattekrona ska ge mesta möjliga nytta tillbaka till invånarna i Ale. Vi

ställer oss tveksamma till om detta uppdrag på något sätt lever upp till den

avsikten.

Sven Engdahl (V) och Jessika Loftbring (C) ställer sig bakom

protokollsanteckningen.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Kommuncontroller
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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS-SOU.2022.621
Datum: 2022-12-15
Kommuncontroller Hussain Al-Zubaidi

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nämndplan med budget 2023 för kommunstyrelsen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen nämndplan och budget 2023 består av totalt tre övergripande riktningsmål
och tio uppdrag. Samtliga till kommunstyrelsen fördelade mål och uppdrag från
kommunfullmäktiges budget 2023 har brutits ner genom planeringskommentar.
Riktningsmålen handlar om att skapa ett tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale.
Samtliga uppdrag utom "planering av kommunens 50-årsfirande" omhändertas direkt i
kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023. Kommunstyrelsen har utifrån det
ekonomiska läget tilldelats en budgetram utan indexuppräkning. Budget har minskat jämfört
med föregående år och det är framför allt utrymmet för oförutsedda händelser som reducerats.
Förvaltningen bedömer sammantaget att planeringen kommer bidra till god måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Daniela Ölmunger Hussein Al-zubaidi

Avdelningschef Kommuncontroller
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-15

Kommunstyrelsens Nämndplan med budget 2023

Förhandlingsprotokoll, 2022-12-15

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Daniela Ölmunger (daniela.olmunger@ale.se)
Hussein Al-zubaidi (hussain.al-zubaidi@ale.se)

För kännedom

-
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Ärendet

Kommunstyrelsen nämndplan och budget 2023 består av totalt tre övergripande riktningsmål
och tio uppdrag. Samtliga till kommunstyrelsen fördelade mål och uppdrag från
kommunfullmäktiges budget 2023 har brutits ner genom planeringskommentar. Nedan
kommer en sammanfattning av planeringskommentarerna för riktningsmålen tillsammans
med en översyn av uppdragen.

Riktningsmålen:

1. Riktningsmålet "Ett tryggare Ale" ska uppnås genom fortsatt arbete med
kommunens trygghets- och förebyggande arbetet. Kommunstyrelsens planering
fokuserar på att höja upplevelsen av trygghet genom att prioritera insatser i den
fysiska miljön. Det handlar om ett riktat arbete med både trygghetsskapande
insatser och situationellt brottsförebyggande arbete.

2. Riktningsmålet "Fokus på kundnytta i Ale" ska uppnås genom fortsatt arbete med
digitalisering och extern kundnytta. Kommunstyrelsens planering fokuserar på att
integrera tjänstedesign och fortsatta kundundersökningar för att säkerställa högre
träffsäkerhet, leverans och kundnöjdhet. Att skapa mer användarvänlig, tydlig och
tillämpbar information och kommunikation till Aleborna kommer även vara ett
prioriterat område.

3. Riktningsmålet "En effektivare organisation i Ale" ska uppnås genom fortsatt
arbete med att identifiera och föreslå hur organisationen kan avveckla, utveckla
och rationalisera arbetssätt. Det handlar bland annat om effektivisering av
processer, arbetssätt, organisering, personalekonomi, kostnader och externa
finansieringsmöjligheter.

Uppdrag:

1. Digital lönespecifikation som redovisar hela lönekostnaden inklusive PO

2. Ta fram migrationspolitiskt bokslut

3. Beredning avseende en centralort

4. Gallring och revidering av styrdokument

5. Rutiner seniorkort

6.  Kompetensutveckla chefer inom skolan

7. Genomlysning av hela organisationen

8. Utred behov och förutsättningar för en taktisk samhällsintraprenör

9. Planera kommunens 50-årsfirande

10. Information om möjligheter till återvandring
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Samtliga uppdrag utom "planering av kommunens 50-årsfirande" omhändertas direkt i
kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023. Genomförandet för "planering av
kommunens 50-årsfirande" ligger hos utskottet för kultur-och fritid där en planering kommer
ta fram under 2023.

Ekonomisk bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån det ekonomiska läget tilldelats en budgetram utan
indexuppräkning. Kommunledningens budget har minskat jämfört med föregående år och det
är framför allt utrymmet för oförutsedda händelser som reducerats.

Ekonomiavdelningen har i princip motsvarande organisation som året innan. Införandet av det
nya ekonomisystemet som gick i drift 2022 kräver som brukligt fortsatta insatser under de
första åren för att sätta och förfina processer vilket i förlängningen leder till effektivare
ekonomiprocesser i kommunen. Det innebär att medel behövs omfördelas och prioriteras
inom ekonomiavdelningen för att hantera eventuellt utökat konsultstöd från leverantör.

HR-avdelningen har utöver den centrala satsningen ovan tillförts medel för ytterligare en
medarbetare. Syftet är att få en bättre balans i avdelningens arbetsuppgifter samt minska
arbetsbelastningen för befintlig bemanning.

Kansli- och säkerhet har övertagit ansvaret för kommunens samtliga nämndsekreterare samt
registratorer vilket reglerats i budgetförslaget. Det har medfört en effektivare och mer
sammanhållen personalgrupp. Under året kommer kommunens nya ärendehanteringssystem
att implementeras och i tilldelad budgetram finns medel för att hantera detta.

Strategi- och uppföljning ansvarar för arbetet med den interna och externa webben som dock
kostnadsförs under kommunledningens ansvar. I detta projekt används egen personal från
kommunikationsenheten i så stor utsträckning som möjligt för att minska kostnaderna, vilket
kan medföra behov av externa konsulter för att kompensera kommunikationsenhetens
minskade bemanning. Pensionsavgångar som inte ersatts har medfört en minskad bemanning
med lägre kostnader som följd.

Räddningsförbundets verksamhet är inför 2023 oförändrad och budgeten motsvarar
förväntade kostnadsökningar.

De förtroendevalda har genom att minska antalet ledamöter i nämnderna samt avslutandet av
kultur- och fritidsnämnden effektiviserat verksamheten. Budgetramen har dock räknats upp
utifrån ökningen av nytt pensionsavtal samt inflationsförsäkring pensioner (ökat PO),
uppräkning av partistödet utifrån prisbasbeloppets ökning samt medel för utbildning av
förtroendevalda efter valet.
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Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL 2022-12-15

Förhandlad enligt MBL 2022-12-15. Se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att förslag till kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023
omhändertar kommunfullmäktiges fastställda mål och budget 2023. Förvaltningen bedömer
sammantaget att planeringen kommer bidra till god måluppfyllelse av kommunfullmäktiges
riktningsmål och uppdrag.



Kultur- och fritidsutskottet

Utskottsplan med budget 2023
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1Nämndens uppdrag

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

• Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis Vikingagårdens
långhus
• Kultur- och fritidsverksamhet allmänt
• Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
• Museiverksamhet
• Kulturarv och kulturminnesvård
• Kulturskolan
• Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet
• Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar
• Samlingslokaler
• Uppgifter enligt spellagen
• Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling
• Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med
respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet
• Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium
• Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, fritids- eller
kulturanläggning.
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2Sammanfattning

Kultur- och fritidsutskottets verksamheter syftar bland annat till att utveckla och sköta kommunens
idrottsplatser, anläggningar för kultur och motion/idrott liksom kulturhistorisk byggnader. Utskottet ansvarar
också för t.ex. folkbibliotek, museiverksamhet, kulturskola, simhall, samlingslokaler och stöd till föreningslivet,
ungdomsverksamhet med mera.

Under 2023 ska prova-på-verksamheterna förstärkas ytterligare och Fritidsbanken flytta till Rödklövergatan. I
syfte att nå fler boende i närområdet och stärka möjligheten till en meningsfull fritid.

2 mkr extra föreningsbidrag ska fördelas till föreningar i syfte att stimulera till aktiviteter och åtgärder som ökar
tryggheten och inkluderingen i samhället.

Särskilt fokus ska ligga på arbete för att bereda vägen för ökade investeringar i ny teknik som gör kommunens
anläggningar mer tillgängliga och som sänker driftskostnaderna. Arbete i syfte att förenkla bokandet av
möteslokaler och anläggningar ska inledas.

Kultur och fritid ska medverka i samhällsplaneringsprocessen och bidra med kompetens inom gestaltning och
konstnärlig utsmyckning. Kultur och fritid ska också bidra med kompetens som gör att
samhällsbyggnadsprocessen i högre grad resulterar i byggnader och platser som kan användas för flera olika
ändamål och nyttjas effektivt under en stor del av dygnet.

Under 2023 ska kultur- och fritidsverksamheten genomlysas för att identifiera potential till förändringar och
förbättringar som leder till att det avsatta resurserna nyttjas mer effektivt till större nytta för Aleborna.

Kultur- och fritid ansvarar under 2023 för att planera Ale kommuns 50-årsjubileum 2024.
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3Visionen - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:

- antar utmaningar med lust och energi

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag

- förädlar våra tjänster och service

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4Politiska målsättningar

4.1 Riktningsmål

4.1.1 Ett tryggare Ale

Planeringskommentar

Kultur och fritid ska bidra till ett tryggare Ale genom att skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och
inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Arbetet ska genomsyras av delaktighet och strävan efter att
skapa mesta möjliga nytta för Aleborna. Arbetet ska också genomsyras av viljan att pröva nya idéer och av en
ständig strävan att introducera nya tekniska lösningar som frigör resurser. Genom exempelvis näridrottsplatser
och Fritidsbanken kan Alebor prova på och utöva olika typer av fritidsaktiviteter i närområdet vilket bidrar till
trygghet samtidigt som det är hälsofrämjande. För att skapa ett tryggare Ale ska förvaltningen se till att det finns
tillgängliga aktiviteter, anläggningar och mötesplatser kvällar, helger och skollov.

För att bidra till ett tryggare Ale ska kultur och fritid:

 Vidareutveckla arbetet med prova-på och lovaktiviteter för att nå fler målgrupper, i egen regi och i
samverkan med föreningslivet.

 Vidareutveckla Fritidsbanken och fältenhetens verksamhet på Rödklövergatan, för att bidra till
tryggheten i närområdet.

 Fortsatt bidra till arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI) genom att medverka till goda
uppväxtförhållanden och den skyddsfaktor som en rik och meningsfull fritid utgör.

 Fördela 2 mkr i extra föreningsbidrag till innovativa insatser mot utanförskap och otrygghet. Med fokus
på aktiviteter och idéer som inte har testats förut, eller inte har finansierats med kommunala medel förut
och som kan nå nya målgrupper.

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale

Planeringskommentar

Kultur och fritids intressenter är Alebor i alla åldrar, föreningar, företag och organisationer. Att möta alla olika
intressenter ställer stora krav på lyhördhet inför medborgarnas behov. Arbete med att utveckla dialogen med
intressenter är viktig för att verksamheterna ska vara fortsatt relevanta och tillgodose behov hos alla Alebor,
framför allt barn och unga. Verksamheterna ska intensifiera arbetet med att investera i ny teknik som bidrar till
ökad tillgänglighet och sänker driftskostnader. Det ska vara enkelt för Aleborna att boka och använda
kommunens olika anläggningar. Servicen till förenings- och kulturlivet kvällar och helger är av avgörande
betydelse.

För att bidra till fokus på kundnytta i Ale ska kultur och fritid:

 Utveckla dialogen med målgrupperna för att säkerställa att kultur-och fritidsutbudet är av hög kvalitet
och att det finns en bredd som kan möta olika intressen och behov.

 Utveckla arbetet med kundundersökningar för att bidra till kvalitetsutveckling och kundnöjdhet.

 Fortsatt ha dialog med Föreningsrådet för att synliggöra och tillmötesgå föreningslivets behov.

 Genomföra en förstudie i syfte att uppgradera eller byta ut nuvarande it-system för föreningsbidrag och
lokalbokning.

 Samarbeta med serviceförvaltningen för att installera ny teknik som gör kommunens anläggningar mer
tillgängliga och sänker driftskostnader.

 Sträva mot en ökad grad av samverkan med utbildningsförvaltningen i syfte att nå fler barn och unga.

 Fortsätta arbetet inom öppen ungdom och fält med fokus på att utveckla verksamheten för att möta
ungdomar på deras egna arenor.
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4.1.3 En effektivare organisation i Ale

Planeringskommentar

Kultur och fritid är sedan 2019 organiserad som en egen förvaltning. Reglementet innebär att verksamheten
ansvarar för en rad olika typer av verksamheter varav flera sker i nära samverkan med andra förvaltningar. De
anläggningar som förvaltningen ansvarar för sköts dessutom i samverkan med de föreningar som nyttjar dem.
Det bidrar till effektivt resursutnyttjande och ett kvalitativt och brett utbud för Aleborna. Samtidigt finns det
ansvar och arbetsuppgifter inom kultur- och fritid som liknar ansvar och arbetsuppgifter inom t.ex.
serviceförvaltningen. Kultur och fritid ska därför genomlysa sin organisation i syfte att identifiera potential till
effektiviseringar och förbättringar.

För att bidra till en effektivare organisation i Ale ska kultur och fritid:

 Vidareutveckla samverkan med andra aktörer för att öka kvaliteten och nå ut till fler.

 Driva på arbetet med att investera i ny teknik som gör anläggningarna mer tillgängliga och sänker
driftskostnader.

 Samarbeta med föreningar som på olika sätt sköter driften av kommunalt ägda anläggningar i syftet att
införa ny teknik som underlättar och sänker resursåtgången.

 Genomlysa den egna organisationen i syfte att föreslå nya sätt att organisera och utföra arbetet.

4.2 Nämnden mål

4.2.1 Kultur och fritid ska genom ett mångfacetterat och rikt nyanserat utbud

skapa mening, skänka flera dimensioner samt bidra till god folkhälsa

och ökat välbefinnande.

Planeringskommentar

Kultur och fritid ska vid planering och genomförande av verksamhet sträva efter att skapa jämlika förutsättningar
för god folkhälsa i Ale kommun. Det utbud som förvaltningen erbjuder invånare i Ale och besökare behöver
präglas både av bredd och djup i kvalitet för att skapa mesta möjliga kundnytta.

Verksamheten för barn och unga ska bidra till ett utbud som stimulerar till lek, rörelse, fantasi och skapande.
Barn och ungdomar ska erbjudas ett utbud med fokus på deras lediga tid.

Under planperioden ska Kultur- och fritid fokusera på att pröva nya grepp och erbjudanden i sitt utbud i nära
samverkan med andra förvaltningar såväl som med föreningar och andra delar av civilsamhället i Ale. Delaktighet
från dem verksamheten är till för bidrar till upplevelse av mening och sammanhang och höjer kvaliteten och
nyttan.

4.2.2 Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadsprocessen och bidra

till hållbara livsmiljöer, ett attraktivt Ale, med människan i centrum.

Planeringskommentar

Utformningen av det offentliga rummet påverkar oss ständigt i vardagen. Det är därför viktigt att de
gemensamma rummen är funktionella, vackra och trygga. För att nå dit krävs samverkan där frågor om
gestaltning och funktionalitet beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. För att människor ska trivas och vilja
etablera sig eller sin verksamhet i kommunen är platsens identitet och tillgänglighet betydelsefull.

Design av byggnader och allmänna platser har också stor betydelse för användbarhet och framtida nyttjandegrad,
och därmed för de driftskostnader som följer med varje investering. En byggnad eller en plats som används
enbart för ett ändamål och som står tom stora delar av dygnet blir i längden inte ekonomiskt hållbar för en
kommun.
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Därför ska kultur och fritid medverka i samhällsplaneringsprocessen och bidra med kompetens inom gestaltning
och konstnärlig utsmyckning. Kultur och fritid ska också bidra med kompetens som gör att
samhällsbyggnadsprocessen i högre grad resulterar i byggnader och platser som kan användas för flera olika
ändamål och nyttjas effektivt under en stor del av dygnet.

4.3 Uppdrag

4.3.1 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument

Allmän beskrivning

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument.

Planeringskommentar

Kultur och fritid ska under 2023 vid behov revidera Ale kommuns konstprogram. Konstprogrammet beskriver
hur kommunen ska arbeta med och utveckla konstsamlingen och kan behöva vidgas för att också bättre omfatta
ansvaret inom samhällsbyggnadsprocessen.

Även kulturarvsplanens status behöver analyseras under 2023 inför en eventuell revidering.

4.3.2 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen

Allmän beskrivning

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten.

Planeringskommentar

Historiskt hög inflation i kombination med en volatil energimarknad och oförutsägbart geopolitiskt läge påverkar
Ale kommuns förutsättningar. Kultur och fritid tillsammans med övriga organisationer i kommuner behöver
därför se över organisering av arbetet som utförs för att identifiera möjliga samordningsvinster eller skalfördelar.
I arbetet ingår att identifiera nyckeltal på olika nivåer som ska jämföras med tvillingkommuner och andra
relevanta organisationer.

Kultur och fritid har därför i denna plan utökat antalet nyckeltal i syfte att bättre kunna värdera verksamhetens
inre och yttre effektivitet.

Förslag till förändrade arbetssätt och/eller förändrad organisering kommer att lämnas under våren 2023.

4.3.3 Uppdrag: Planera kommunens 50-årsfirande

Allmän beskrivning

Motsvarande en 25 % tjänst.

Planeringskommentar

År 2024 fyller Ale kommun 50 år. Det ska vi fira med pompa och ståt! Och för att kunna genomföra ett bra
firande behöver en rad förberedelser göras och åtgärder vidtas.

Kultur och fritid har i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för förberedelserna inför 50-årsjubileet. För
detta ändamål finns medel avsatta under 2023 och förvaltningen ansvarar för det praktiska genomförandet av
förberedelserna.



Utskottsplan med budget 2023, Kultur- och fritidsutskottet 9(14)

5Basverksamhet

5.1 Verksamhetsmått

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023

Bibliotek Totalt utlån 122 752 160 000 130 000

- filialbibliotek 52 519 55 000 55 000

- huvudbibliotek 70 233 90 000 75 000

Antal besökare 92 851 160 000 130 000

Totalt antal inloggningar
under meröppettid på
biblioteken

14 300 16 000 16 000

Utlåning av e-media som ej
ingår i summan av totalt
utlån

9 096 11 000 11 000

Totalt antal utlån app
bibblix, e-böcker för barn
och unga

Kulturskolan Antal inskrivna deltagare i
kulturskolan,
terminsbaserad

596 650 650

Antal genomförda
kulturevenemang
kulturskola

420 90 40

Antal publik vid
kulturarrangemang
kulturskola

3 019 5 000 3 000

Antal inskrivna deltagare i
kulturskolans
lovverksamhet

600 600

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

62 63 40

Antal lokalbokningar inom
Kultur och fritidsnämndens
ansvarsområde

17 000 18 000

Antal utlåningar
fritidsbanken

20 231 20 000 20 000

Aktivitetstillfällen barn och
unga, från
aktivitetsbidraget

140 000

Beläggningsgrad (%),
andel bokade timmar i
idrottshallar.

65

Beläggningsgrad (%),
andel bokade timmar i Ale
Arena

75

Varav andel (%) bokade
timmar som är
allmänhetens åkning Ale
Arena

25

Öppen
ungdomsverksamhet

Antal aktiviteter 772 1 000 500

Antal deltagartillfällen i den
öppna
ungdomsverksamheten

9 685 10 000 8 000

Andel (%)
ungdomsproducerad tid

25% 60 30

Andel tjejer (%),
deltagartillfällen i den
öppna
ungdomsverksamheten

45 45
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5.2 Kommentar verksamhetsmått

Verksamhetsmåtten syftar till att följa hur väl verksamheten lever upp till ställda krav på yttre och inre
effektivitet. De ska både följas över tid och vid givna tidpunkter ställas i relation till samma mått i Ale kommuns
tvillingkommuner. Måtten tjänar som stöd i arbetet med ständiga förbättringar.

Beläggninsgrad andel bokade timmar i idrottshallar samt Ale Arena mäts utifrån inomhusidrotternas säsonger

(vecka 1-19 samt vecka 36-52) samt öppettider kvällar och helger.

Antal beställningar anläggning och arrangemangstöd avser interna beställningar ifrån bland annat kulturskolan

och allmänkultur(arrangemang) och biblioteket (bokleveranser) samt felanmälningar och beställningar ifrån

föreningslivet.

5.3 Beskrivning av basverksamhet

5.3.1 Ale fritid

Fritidsstab Ale fritid ansvarar för lokalbokningar i kommunen och hyr ut anläggningar internt och externt till
medborgare och föreningar.

Verksamheten stödjer de som driver egna eller kommunala anläggningar, för att bibehålla och utveckla dessa som
resurs i denna för kommunen så viktiga infrastruktur.

Verksamheten stödjer det lokala föreningslivet i föreningsutveckling och fördelar föreningsbidrag enligt av
nämnden fastställda bidragsbestämmelser. I samverkan med RF-SISU erbjuds stöd och utbildningar till
föreningslivet.

Verksamheten finansierar och driver Fritidsbanken i samverkan med föreningslivet. På fritidsbanken har Alebor
möjlighet att låna utrustning till en aktiv fritid vilket bidrar till ekonomisk, social och ekologisk jämlikhet och
hållbarhet. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att utveckla fritidsbanken till en mötesplats över
generationsgränserna, samt en plats för praktik.

Fritidsstab Ale fritid skapar i bred samverkan förutsättningar för att erbjuda kommunens invånare en aktiv fritid.

5.3.2 Anläggning och arrangemangsstöd

Enheten för anläggningar och arrangemangsstöd servar bibliotek, kulturskola, allmänkultur och kommunens

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023

Totalt antal öppna timmar i
öppen
ungdomsverksamhet

2690

Totalt antal öppna timmar
fältchatt

80

Antal chatt-tillfällen i
fältchatt

160

Allmänkultur Antal genomförda
kulturevenemang
allmänkultur

100

Antal publik vid
kulturevenemang
allmänkultur

2 000

Anläggning och
arrangemangsstöd

Antal deltagartillfällen i
simskola

5 765 5 000 5 000

Antal besökare i simhallen 25 697 35 000 30 000

Antal beställningar
anläggning och
arrangemangsstöd

400 400
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fritidsanläggningar med vaktmästeri och AV-teknik. Verksamheten ansvarar även för drift och förvaltning av
kommunens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom drift/tillsynsavtal med föreningar.

Enheten ansvarar för Skepplanda simhall som är kommunens inomhusanläggning där allmänheten, skolor &
föreningar erbjuds simundervisning, avkoppling och rehabilitering i en trygg miljö. Enheten arbetar för att
besökare ska komma till en serviceinriktad anläggning.

Verksamheten arbetar utifrån en investeringsplan med långsiktiga investeringar både till spontanidrott och
fritidsanläggningar.

Ale Arena ger möjlighet för kommunens invånare att uppleva olika evenemang och att utöva motion. Ale Arena
står öppen för skridskoåkning, bandy och konståkning för allmänheten och olika föreningar, men är även öppen
för evenemang och anna användning då det inte är is-säsong.

Enhetens satsning på området Jennylund är ett led i att skapa förutsättningarna för ett komplett idrotts- och
aktivitetsområde - en mötesplats för alla kommuninvånare där vandringsleder, säkra ridvägar, motionsspår,
diverse föreningsanläggningar, en ny friidrottsanläggning och ett nytt ridhus sammanstrålar.

5.3.3 Öppen ungdomsverksamhet och fält

Den öppna ungdomsverksamheten riktar sig till alla ungdomar i Ale kommun. Verksamheten möter ungdomarna
på fasta mötesplatser, men också genom att bedriva verksamhet där ungdomarnas behov uppstår. Det sker i
dialog med ungdomar samt övriga intressenter i kommunen.

Ungdomars delaktighet, inflytande och känsla av trygghet är grundläggande för den öppna
ungdomsverksamheten. Ungdomar som berörs av verksamheten har möjlighet till ett aktivt medbestämmande.
Verksamheten utvecklas och genomförs till delar också i aktiv samverkan med övriga enheter inom Kultur och
fritid - i olika samverkansgrupper inom kommunen, men även i samverkan med föreningsliv och civilsamhälle.

Genom ungdomars delaktighet och inflytande i den öppna ungdomsverksamheten ska de få de kompetenser som
krävs för att lyckas i skola och arbetsliv. Därför är verksamhetens arbete med ungdomars delaktighet och
inflytande viktig, både i basverksamheten och i kommunens arbete med ungdomsdemokrati/ungas inflytande.

Resultatet av det som framkommer i olika ungdomsenkäter ligger till grund för hur verksamheten utvecklas.
Härigenom förverkligas intentionen att kommunens ungdomar ska uppleva en ökad delaktighet, ett ökat
inflytande, ökad jämställdhet, lärande och trygghet.

Fältverksamheten arbetar uppsökande med grunduppdraget att skapa goda relationer och trygghet för
ungdomarna i kommunen. Fokus är målgruppen 12-19 år och arbetet är förlagt till dagtid, kvällar och helger.
Fältverksamheten samverkar med flertalet sektorer i kommunen samt med polismyndighet och föreningsliv.
Samverkan är helt grundläggande för att för att bedriva det sociala arbete som uppdraget infattar. Arbetet sker
genom samhällsinsatser, gruppinsatser samt på individnivå.

5.3.4 Allmänkultur

Allmänkulturen ansvarar för kulturverksamhet för alla åldrar. Den är uppdelad i kultur för barn och unga, kultur
för vuxna, kulturarvsfrågor, kommunens konstsamling, samt bidrag till kulturföreningar, studieförbund, Folkets
hus och bygdegårdar.

Allmänkulturens verksamhet styrs genom kommunens Kulturplan. Verksamheten som rör kultur för barn och
unga beskrivs i Barn- och ungdomskulturplanen. Kultur sprids också till barn och unga på deras fritid genom
offentliga arrangemang såsom lovaktiviteter. Allmänkulturens verksamhet för vuxna bedrivs genom stöd till
föreningar och studieförbund samt genom kulturarrangemang i egen regi eller i samarbete med andra. Andra
ansvarsområden är att tillvarata och tillgängliggöra kulturarvet, samt att förvalta och förnya kommunens
konstinnehav. I uppdraget ingår också att i samverkan med andra aktörer se till att kommunens nybyggnationer
utsmyckas med offentlig konst

Kulturstaben främjar verksamhet i hela kommunen och driver ett långsiktigt arbete för att etablera Ale kulturrum
som en mötesplats med kulturarrangemang för alla åldrar under hela året.
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5.3.5 Bibliotek

Folkbiblioteken har bredast tänkbara målgrupp, i lagen definierad som alla, såväl medborgare i kommunen som
besökare. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett
publiceringsform, fysiskt eller digitalt. En mängd aktiviteter och riktade inbjudningar till såväl barn som vuxna
ska stimulera intresset för bibliotekets breda och allsidiga utbud av media.

Biblioteken ska i sitt uppdrag ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper. Dessa är utifrån
bibliotekslagen personer med funktionsvariation, de nationella minoriteterna och personer som har annat
modersmål än svenska. Folkbiblioteken har också i uppdrag att särskilt prioritera barn och ungdomar för att
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Folkbiblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Nödinge samt de tre närbiblioteken i
Skepplanda, Älvängen och Surte. De tre närbiblioteken har under de senaste åren blivit meröppna, det vill säga är
tillgängliga för låntagare även andra tider än de då personal är på plats.

Ale kommun ingår i ett bibliotekssamarbete med grannkommuner - Bibliotek i Väst - med bland annat ett
gemensamt biblioteksdatasystem med tillhörande hemsida och transporter som gör bibliotekens gemensamma
mediebestånd tillgängligt för invånarna i sju kommuner.

Enligt Bibliotekslag (2013:801) gällande från 2014-01-01 ska varje kommun ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla
och anpassade till användarnas behov. Ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet
ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

5.3.6 Kulturskola

Kulturskolans verksamhet består av terminsbaserad undervisning i bild, dans, film, musik, musikal och teater för
barn och ungdomar i åldrarna 0 – 20 år. Undervisningen sker både enskilt och i grupp efter elevernas ordinarie
skoltid. Kulturskolan undervisar på elevens fria tid med utgångspunkt i elevens intresse och personliga
utveckling, från nybörjarnivå till mycket höga nivåer.

Utöver den terminsbaserade undervisningen består verksamheten också av lovverksamhet.

Undervisningen resulterar bland annat i ett antal sceniska produktioner, vernissager och konserter som bidrar till
ett rikt och brett kulturliv i Ale kommun.
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6Ekonomisk sammanfattning

6.1 Ekonomisk sammanställning

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde under 2022 en organisationsförändring där verksamhetsområden
infördes. Det innebär bland annat att det föreligger vissa svårigheter att jämföra budget och utfall mellan åren.

Kultur- och fritidsförvaltningens budget har precis som övriga nämnder påverkats av det rådande ekonomiska
läget vilket medför krav på en effektivare och mer kostnadsmedveten organisation. Ytterligare kostnadsökningar
kommer att behöva inarbetas i befintliga ramar för att inte resultera i underskott.

Förvaltningsstabens förutsättningar är oförändrade jämfört med föregående år, även om bemanningen är
annorlunda på grund av föregående års organisationsförändring. Under denna verksamhet ligger förvaltningens
utvecklingsreserv för 2023.

Verksamhet fritid har med hjälp av ökade intäkter från framförallt simhallen kunnat täcka en del av
verksamhetens ökade kostnader för 2023. Det finns emellertid inte budgeterat utrymme för ökade
energikostnader även om utfallet för 2022 pekar på risk för sådana oförutsedda kostnadsökningar. Om det
aviserade statliga stödet uteblir kommer detta sannolikt att rendera i ett underskott som i sådana fall behöver
hanteras löpande. Budgeten innebär heller inte någon uppräkning av bidragen till de föreningar som sköter
kommunens anläggningar. Risk finns att planerat underhåll inte kan utföras i tillräcklig omfattning i och med de
ökade kostnaderna för material och energi. Den öppna ungdomsverksamheten samt fältenheten har under
föregående år haft en del vakanser vilket resulterat i överskott. Vid ingången till 2023 är bemanningen återställd
till budgeterade nivåer.

Verksamhet kultur har med ett gediget arbete ökat antalet deltagare i kulturskolan och har därmed kunnat
budgetera med ökade intäkter vilket medför att en del av de ökade kostnaderna kan inrymmas utan
effektiviseringskrav. En pensionsavgång under våren kommer inte att ersättas med anledning av det ekonomiska
läget vilket medför att dessa arbetsuppgifter fördelas ut till övrig medarbetare.

Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas i 2023 års budgetram 2 mkr i en riktad politisk satsning till
föreningslivet för att främja trygghet och motverka utanförskap. Medlen kommer att hanteras via ett
ansökningsförfarande där kultur- och fritidsutskottet kommer att bevilja tilldelning utifrån prioriteringsområden
som nya målgrupper, ny omfattning, idéer som tidigare inte finansierats kommunalt samt innovationsdrivande
projekt.

Både 2023 och 2024 bedöms bli utmanande ekonomiskt och förvaltningen har ett antal behov som inte kan
tillgodoses med hänsyn taget till detta. Det kommer att medföra en ökad belastning på den egna organisationen
men också på kommunens föreningsliv. Under våren kommer resultatet av genomlysningen av verksamheten att
presenteras vilket kan resultera i effektiviseringsåtgärder som därmed också kan frigöra resurser till angelägna
behov.

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023

Belopp i tkr Prognos Budget Budget

Förvaltningsstab -7 076 -6 976 -5 433

Verksamhet Fritid -53 406 -53 406 -57 689

Verksamhet Kultur -24 728 -24 828 -26 135

Totalt -85 210 -85 210 -89 257
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7Personal

Analys och kommentar

Kultur och fritidsförvaltningen har 59 heltidsanställda och 18 deltidsanställda, per december 2022. Den totala
sjukfrånvaron för 2022 var 3,94%. Sjukfrånvaron följs upp kontinuerligt och vid behov och i enskilda ärenden
samverkar cheferna med HR. Även om sjukfrånvaron är relativt låg i förhållande till andra förvaltningar ska
verksamheterna under 2023 genomföra åtgärder för att förbättra och utveckla den systematiska arbetsmiljön med
utgångspunkt i årlig uppföljning och handlingsplan SAM.

Kompetensförsörjning är en central fråga för förvaltningen. Det finns enheter som har får arbeta hårt för att
hitta medarbetare med rätt kompetens enligt kravprofilen. En annan viktig aspekt är behovet av kontinuerlig
kompetensutveckling och omvärldsbevakning utifrån målgruppernas och föreningslivets ökade behov. För att
säkerställa kompetensförsörjning på längre sikt är det viktigt att arbeta medvetet med kompetensförsörjning med
fokus på att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare. Som ett led i detta ska
förvaltningen bland annat 2023 följa upp och utveckla verksamheternas introduktion av nyanställda.

Ett tillitsbaserat arbetssätt fortsätter att vara grunden för styrningen av den ordinarie verksamheten.
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Utskottsplan med budget 2023 för kultur- och

fritidsutskottet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa utskottsplan med budget 2023 för

kultur- och fritidsutskottet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023 består av totalt tre

övergripande riktningsmål, två nämndmål och tre uppdrag. Samtliga till kultur-

och fritidsutskottets fördelade mål och uppdrag från kommunfullmäktiges

budget 2023 beskrivs i planeringskommentarer. Riktningsmålen handlar om att

skapa ett tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale. Kultur- och

fritidsutskottet har tilldelats en budgetram om 89 257 tkr. Sammantaget

bedöms planerade aktiviteter och åtgärder bidra till god måluppfyllelse

avseende kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut KS-KFu § 5, 2023-01-03

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Utskottsplan med budget 2023 - Kultur- och fritidsutskottet

Förhandlingsprotokoll IFM, 2022-12-15

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Förvaltningschef

Verksamhetsutvecklare

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Kommuncontroller
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer: KS-KFU.2022.708
Datum: 2022-12-16
Verksamhetsutvecklare Matilda Forslund

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023

Förslag till beslut
Kultur och fritidstutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer utskottsplan med budget
2023 för kultur- och fritidsutskottet.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023 består av totalt tre övergripande

riktningsmål, två nämndmål och tre uppdrag. Samtliga till kultur- och fritidsutskottets

fördelade mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2023 beskrivs i

planeringskommentarer. Riktningsmålen handlar om att skapa ett tryggare, effektivare och

mer kundfokuserat Ale. Kultur- och fritidsutskottet har tilldelats en budgetram om 89 257 tkr.

Förvaltningen bedömer sammantaget att planerade aktiviteter och åtgärder kommer att bidra

till god måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Staffan Lekenstam Matilda Forslund

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Utskottsplan med budget 2023 - Kultur- och fritidsutskottet

Förhandlingsprotokoll IFM, 2022-12-15
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Staffan Lekenstam (staffan.lekenstam@ale.se)
Matilda Forslund (matilda.forslund@ale.se)

För kännedom

Daniela Ölmunger (daniela.olmunger@ale.se)
Hussein Al-zubaidi (hussain.al-zubaidi@ale.se)

Ärendet
Kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023 består av totalt tre övergripande
riktningsmål, två nämndmål och tre uppdrag. Samtliga till kultur- och fritidsutskottets
fördelade mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2023 hantera genom
planeringskommentar. Nedan följer en sammanfattning av planeringskommentarerna för
riktningsmålen tillsammans med en översyn av uppdragen .

Riktningsmålen:

· Riktningsmålet "Ett tryggare Ale" ska uppnås genom fortsatt arbete med prova-på och
lovaktiviteter. Planeringen fokuserar också på att vidareutveckla Fritidsbankens och
fältenhetens verksamhet för att bidra till tryggheten i området Klöverstigen. Andra
insatser kopplat till trygghet handlar om arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI)
samt föreningsbidrag för insatser mot utanförskap och trygghetsskapande åtgärder.

· Riktningsmålet "Fokus på kundnytta i Ale" ska uppnås genom att utveckla dialogen
med målgrupperna och med föreningsrådet. Kulturskolan ska under perioden sträva
mot en ökad och bibehållen grad av samverkan med sektor utbildning. Öppen
ungdom och fältenheten ska fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten för att nå
ungdomar på deras egna arenor. Förvaltningen ska också ta initiativ till investeringar i
ny teknik som gör anläggnigarna mer tillgängliga och sänker driftskostnaden. En
förstudie i syfte att med fokus på kundnytta uppgradera nuvarande it-system eller
upphandla ett nytt system för föreningsbidrag och lokalbokning ska genomföras.

· Riktningsmålet "En effektivare organisation i Ale" ska uppnås genom samverkan med
andra aktörer för öka kvaliteten och nå ut till fler Alebor. I planeringen fokuserar
förvaltningen på att utveckla stödet till föreningslivet för föreningar som driver egna
anläggningar för att bidra till minskade kostnader.

Uppdrag:

· Gallring och revidering av styrdokument

· Genomlysning av hela organisationen

· Planera kommunens 50-årsfirande
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Ekonomisk bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningens budget har precis som övriga nämnder påverkats av det
rådande ekonomiska läget vilket medför krav på en effektivare och mer kostnadsmedveten
organisation. Ytterligare kostnadsökningar kommer att behöva inarbetas i befintliga ramar för
att inte resultera i underskott.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Informerad enligt MBL 2022-12-15 Se protokoll som bilaga.

Förhandlad enligt MBL 2022-12-20 Se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att förslag till kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget
2023 omhändertar kommunfullmäktiges fastställda mål och budget 2023. Förvaltningen
bedömer sammantaget att planeringen kommer att bidra till god måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.
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1 Nämndens uppdrag 

Plan och bygg 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen samt övriga 
uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. Hu-
vuduppgifterna är bygglovsgivning, planbesked, detaljplanering och kommunens kartverk. 

Miljö- och hälsoskydd 

Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom livsmedel, hälso-
skydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, naturvård, strandskydd, 
kalkning, producentansvar och foderkontroll. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden utövar dock kommunens 
tillsynsverksamhet avseende försäljning av varor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läke-
medel. Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning, 
föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskyddsföreskrifter. Nämnden ansvarar för att 
upprätta förslag till åtgärdsprogram och svara för provtagning med anledning av miljökvalitetsnormer samt EU: s 
vattendirektiv. 

Vatten och avlopp, renhållning och avfall 

Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten- och avloppsverksamhet samt ren-
hållnings- och avfallsverksamhet. 

Gata och park 

Nämnden ansvarar för gatu- och parkverksamheten där kommunen har kommunalt huvudmannaskap enligt 
detaljplan. 

Nämnden är även trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor, trafiktillstånd, tra-
fikskyltning och parkeringsövervakning. 

Mark och exploatering 

Nämnden ansvarar för kommunens markinnehav och exploateringsverksamhet i syfte att skapa mark för nya 
bostäder, verksamheter, kommunala lokaler med mera. 

Naturarbetet 

Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens översiktliga strategiska naturarbete. 

Övriga uppgifter 

Nämnden ansvarar vidare för drift och skötsel av kommunens markinnehav, skogsförvaltningen, kommunens 
odlingslotter samt samordning av bredbandsutbyggnad och stöd till bredbandsföreningar. Nämnden ska särskilt 
samverka med kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor. 

Strategiska frågor inom trafik, energi, natur och klimat, översiktsplanering 

Nämnden ansvarar för kommunens strategiska planering inom områdena trafik och kollektivtrafik, energi, natur, 
klimat samt för den översiktliga planeringen såsom översiktsplan (ÖP), planeringsstrategi och fördjupad över-
siktsplanering. 
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2 Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt tre riktningsmål. Dessa mål har direkt bäring på samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. Nämnden har under flera år arbetat med frågor som ligger i linje med målen. Dessa arbeten kommer 
att förfinas och fördjupas för bättre måluppfyllelse. Nämnden bedömer att arbetet kommer att ge störst effekt på 
lång sikt då nämndens verksamhet i de flesta fall har långa ledtider och utdrag effektkedjor. 

Fullmäktige har därutöver givit nämnden ett antal uppdrag som verkställas och/eller utredas. Uppdragen saknar 
direkt finansiering och förväntas hanteras inom tilldelad ram. Nämnden kommer att ta sig an uppdragen och vid 
behov prioritera så att verkställigheten möjliggörs. 

Nämnden ser att riskerna för en vikande konjunktur kan medföra en negativ påverkan på nämndens verksamhet 
och finansiering. Delar av verksamheten är intäktsfinansierad från konjunkturkänslig verksamhet och därför är 
nämnden beroende av att en eventuell lågkonjunktur blir djup eller lång. 
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3 Visionen - Lätt att leva 

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till 
Göteborgs storstadspuls är en tillgång. 

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi: 

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna 
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år 
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi 
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna. 
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4 Politiska målsättningar 

4.1 Riktningsmål 

4.1.1 Ett tryggare Ale 

Planeringskommentar 
 

Kommunfullmäktige har antagit ett riktningsmål "ett tryggare Ale". Samhällsbyggnadsnämnden har i ansvar att 
utifrån sina ansvarsområden ta sig an riktningsmålet. Samhällsbyggnadsnämnden har ett stort och delvis avgö-
rande ansvar för den fysiska miljön i Ale, dels när det gäller planering, dels genom drift och skötsel. Stora insatser 
görs redan idag. Fullmäktiges målsättning visar att ansträngningarna ska fortsätta, breddas och fördjupas. Sam-
hällsbyggnadsnämnden har därför att i berörda delar arbeta för att den upplevda tryggheten i Ale kommun ska 
öka. Trygghetsaspekterna måste få ta det utrymme som behövs i den planerande verksamheten. Forskning och 
erfarenheter inom området ska tas tillvara och nyttjas för den fortsatta planeringen. På samma sätt ska arbetet 
med ökad trygghet inom drift och skötsel fortsätta och fördjupas. Kostnadseffektiva och trygghetsskapande åt-
gärder ska välkomnas och anammas där så är möjligt. 

För att skapa ett tryggare Ale ska samhällsbyggnadsnämnden: 
Definiera vad trygghet innebär för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Arbeta in trygghetsperspektivet i relevanta styrdokument. 

Arbetet ska rapporteras kontinuerligt i dialog mellan förvaltning och nämnd. 

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale 

Planeringskommentar 
 

Om Ale kommun ska fokusera på kundnyttan måste kunden först identifieras. Kund är den som på en eller 
andra sättet nyttjar de tjänster som Ale kommun tillhandahåller. Med det perspektivet är kunden den, fysiska eller 
juridiska, person som bor, vistas, verkar eller besöker Ale kommun. I plan- och bygglagen lyfts även kommande 
generationer in i kretsen som ska vara viktiga parter i arbetet. 

Kundfokus innebär fortsatt att allt kommunalt arbete ska lyda under lagarna och dess praxis. Med en rättssäker 
besluts- och ärendehantering, där opartiskhet och saklighet präglar bedömningar och beslut, ska ändå en kultur 
med serviceanda och en tillmötesgående attityd prägla vårt arbete. Vi ska i möjligaste mån underlätta för våra 
kunder att göra rätt och även vilja göra rätt. Kundfokus innebär också att vi ska se till att berörda är informerade 
om varför vi agerar på vissa sätt. 

Kundfokus kan handla om tillgänglighet, handläggningstider, bemötande, kommunikation, tjänsteutbud men 
även förvaltningens bedömningar. 

Kundnyttan i Ale innebär att kommunen skapar mervärde för alla kunder, att kunder informeras aktivt för att 
förberedas på eventuella störningar, att kunderna involveras och får stöd samt hjälp att göra rätt. förvaltningen 
ska ha en hög driftsäkerhet och vara en pålitlig leverantör av de tjänster som tillhandahålls. 

Att arbeta med "Fokus på kundnytta i Ale" är i första hand ett förhållningssätt till sitt arbete och uppdrag. Sam-
hällsbyggnad ska därför aktivt arbeta med perspektivet på interna arbetsmöten, arbetsplatsträffar, verksamhets-
möten och liknande. Ständiga dialoger är framgångsfaktorer i arbetet. 

För att öka fokus på kundnytta i Ale ska samhällsbyggnadsnämnden: 

Fortsätta det arbete kring förståelsen för vem man som anställd är till för och hur man kan förenkla för invåna-
ren eller företagaren att göra rätt. Det arbetet har samhällsbyggnad bedrivit under en tid i och med det tidigare 
nämndmålet "Kunden i fokus". 

Arbeta för en kunddriven process i utvecklingsarbete, exempelvis vid utvecklande av e-tjänster. Målgruppernas 
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involvering i utvecklingen ska öka för ett utökat fokus på deras perspektiv. Det är invånarens, företagarens, sö-
kandens, kundens perspektiv som ska vara ledande i utvecklingen. Det innebär en fortsatt förflyttning från ett 
inifrån-ut perspektiv där verksamhetens perspektiv ofta varit i fokus, till att utveckla verksamheten utifrån det 
som skapar bäst värde för de vi finns till för. 

Undersöka möjligheten för att mäta kundnöjdhet inom hela förvaltningen. Utveckla därefter undersökningar för 
att mäta kundnöjdhet och bemötande inom fler av förvaltningens verksamheter. 

Mått 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

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

49% 67% 80% 

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

75% 72% 80% 

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

44% 64% 80% 

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

71% 77% 80% 

4.1.3 En effektivare organisation i Ale 

Planeringskommentar 
 

Kommunen har länge varit medveten om att nya arbetssätt är en förutsättning för att uppdragen ska kunna utfö-
ras i framtiden. Rådande världsläge med bland annat krig och inflation har gjort frågan mer akut. Kommunfull-
mäktige har därmed beslutat att samtliga verksamheter ska genomlysas och alla tänkbara lösningar ska beaktas 
där teknisk utveckling och digitalisering är viktiga verktyg. Förvaltningens processer och arbetssätt ska ständigt 
utvärderas för att verksamheten ska bedrivas så resurseffektivt som möjligt utan att kvaliteten sänks. 

Genomlysningen syftar till skapa effektivare arbetssätt och organisation. Det kommer att genomföras insatser 
inom samhällsbyggnad men det kommer också att finnas förvaltningsövergripande grupperingar där olika verk-
samheter kommer att samverka för att se möjliga samarbeten, synergier med mera som kan bidra till effektivare 
lösningar. Cheferna inom samhällsbyggnad har fått i uppdrag att genomlysa sin enhet, men också fundera över 
övriga förvaltningen samt kommunen. Alla medarbetare kommer att vara delaktiga i genomlysningsarbetet för att 
reflektera över om rätt saker görs, om uppgifter görs av rätt utförare, utröna om förvaltningen ska sluta göra 
några uppgifter och huruvida kommunen kan organiseras på ett lämpligare sätt med mera. 

Utifrån genomlysningens resultat kommer förslag till åtgärder att arbetas fram. En återrapportering till kommun-
fullmäktige ska ske i maj vilket innebär att en rapport av uppdraget kommer att behandlas i samhällsbyggnads-
nämnden i mars 2023.  

Utöver de förslag till åtgärder som kommer att arbetas fram efter genomlysningsuppdraget ska samhällsbygg-
nadsnämnden, för att skapa en effektivare organisation i Ale, arbeta med: 

Digitalisering, automatisering och robotisering av arbetssätt 
Arbetet med att digitalisera fler processer och arbetssätt ska fortsätta. Enkla kontaktvägar ska fortsätta att utveck-
las där kunderna upplever att det lätt att komma i kontakt med kommunen. Hjälp till självhjälp kommer att un-
derlätta de delar som förvaltningen ansvarar för. Samhällsbyggnad behöver även öka kunskap och förståelse för 
data som strategisk resurs samt öka kontrollen över den data som samhällsbyggnadsnämnden förfogar över. 
Data bör ses som en strategisk resurs som skapar förutsättningar för en ökad automatisering, bättre analyser och 
därmed också beslut. 

Samhällsbyggnadsprocessen 
Syftet med samhällsbyggnadsprocessen är att metodiskt använda sig av fastlagda rutiner och styrdokument så att 
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arbetet blir mer förutsägbart och mindre sårbart, att överlämningarna mellan olika ansvar blir enklare och smidi-
gare, att moment inte faller bort samt att ständigt söka efter de delar som gör processen enklare, snabbare och 
effektivare. Utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen blir därmed aldrig klar. Det är en ständig process som 
ska leda till ett bättre och effektivare arbete. Den blir nästintill ett förhållningssätt som ska prägla organisationens 
arbete. 

För att fortsätta utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen i Ale kommun kommer det att krävas att det finns 
processledare och förbättringsforum som ständigt för arbetet framåt. Under 2023 ska processorganisationen 
finnas på plats och minst ett förbättringsforum ska genomföras. 

4.2 Uppdrag 

4.2.1 Uppdrag: Revidera Energi- och klimatstrategin 

Allmän beskrivning 

Revidera utifrån en genomlysning och konsekvensbedömning med avseende på rimlighet och kostnad. 

Planeringskommentar 

Energi- och klimatstrategin ska revideras utifrån en genomlysning och konsekvensbedömning med avseende på 
rimlighet och kostnad. 

Genomlysningen och konsekvensbedömningen utifrån kostnader kan göras på tjänstemannanivån. Rimlighets-
bedömningen är en politisk fråga som får beredas av samhällsbyggnadsnämnden inför beslut i fullmäktige. 

Fullmäktiges uppdrag är ofinansierat. Stöd och utvecklingsstaben ges i uppdrag att arbeta fram ett utredningsdi-
rektiv med tillhörande kostnadsberäkning som underställs nämnden för beslut. 

4.2.2 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument 

Allmän beskrivning 

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument. 

Planeringskommentar 

Sektor samhällsbyggnad har arbetat med att ta fram ett underlag för gallring, uppdatering och nyproduktion av 
styrdokument. Behoven av de olika styrdokumenten har prioriterats vilket kommer att prägla den fortsatta hante-
ringen. Ansvarig enhet för revideringen har pekats. 

Några av styrdokumenten äger nämnden själv att fatta beslut över, andra ska till fullmäktige. Det finns därför en 
risk att fullmäktiges uppdrag kommer att pågå under hela 2023 och eventuellt även en bit in i 2024. 

Uppdragen är ofinansierade och förväntas genomföras inom tilldelad ram. 

4.2.3 Uppdrag: Rutiner seniorkort 

Allmän beskrivning 

Seniorkort skall hämtas på Kontaktcenter i Nödinge. 

Planeringskommentar 

All hantering kring seniorkort sköts av Västtrafik inom ramen för den totala kostnad som korten innebär. När är 
en invånare fyller 65 år skickas ett informationsbrev om möjligheten att erhålla ett seniorkort och därmed åka 
gratis kollektivtrafik inom zon B. Personen behöver dock kontakta Västtrafik och aktivt beställa ett seniorkort. 

Stöd- och utvecklingsstaben kommer att utreda möjligheten för att kommunen övertar hanteringen av utskick av 
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seniorkort samt om en intern hanteringsprocess bedöms innebära någon effektivisering. Uppdraget kommer att 
redovisas i samhällsbyggnadsnämnden. 

Uppdragen är ofinansierade och förväntas ske inom tilldelad ram. 

4.2.4 Uppdrag: Marknadsför byggherre (exploatörs) driven planprocess 

Allmän beskrivning 

Lyft fram och utveckla det arbete som görs. 

Planeringskommentar 

Uppdraget ges till planerings- och exploateringsenheten som tillsammans med kommunikationsenheten på 
kommunstyrelsen får arbeta fram ett koncept. 

Uppdraget är ofinansierat och förväntas ske inom tilldelad ram. Marknadsföringsinsatser ska kostnadsberäknas 
och underställas ansvariga nämnder; samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för beslut. 

4.2.5 Uppdrag: Tilltalade utemiljö i tätorterna 

Allmän beskrivning 

Klipp, snygga till och plantera längs vägar, allmänna platser mm i tätorterna 

Planeringskommentar 

Uppdraget är givet till SBN, Servicenämnden samt Alebyggen. 

Arbete i linje med uppdraget pågår redan. Gata/Park ges uppdraget att samverka med sina motsvarigheter för 
fortsatt hantering av uppdraget. 

Uppdraget är ofinansierat och förväntas ske inom tilldelad ram. Förslås åtgärder som kräver ökade kostnader ska 
dessa underställas nämnden för beslut. 

4.2.6 Uppdrag: Leta stycketomter och sälj 

Allmän beskrivning 

Mjliggör utveckling genom att aktivt bidra med markförsäljning. 

Planeringskommentar 

Uppdraget tilldelas planerings- och exploateringsenheten. 

I första hand kan de eventuella lucktomter (stycketomter) som kommunen idag äger och ämnar sälja lämnas till 
upphandlad mäklare för försäljning. Uppdraget kring lucktomter är inte definierat vilket kan tolkas som att det 
avser både verksamhet- som bostadstomter. Försäljningen är en ren verkställighet och kan göras på delegation. 

I andra hand kan enheten leta upp lämpliga lucktomter, förvärva och sen sälja dem på marknaden. I kommun-
fullmäktiges budget 2023 återfinns under avsnitt 5.8 1.8 Taxor och avgifter följande skrivning "För förvärv av 
anläggningar fodras medgivande av kommunfullmäktige" vilket kan tolkas som att verksamhetsmark kan komma 
att kräva beslut av fullmäktige innan förvärvet är giltigt. 

Innan verkställighet sker ska förvaltningen presentera en strategi för nämnden tillsammans med en bedömning 
om vilka typer av fastigheter som kan vara aktuella att sälja. 

Uppdragen är ofinansierade och förväntas genomföras inom tilldelad ram. 
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4.2.7 Uppdrag: Aktiv och strategisk markportfölj 

Allmän beskrivning 

Ett aktivt markägande med långsiktig tillgång till strategisk mark för verksamhet, bostäder och infrastruktur. 

Planeringskommentar 

Uppdraget tilldelas planerings- och exploateringsenheten. 

Ett aktivt markägande med långsiktig tillgång till strategisk mark för verksamhet, bostäder och infrastruktur. 

Uppdraget har funnits några år och arbetet löper på. En löpande diskussion mellan förvaltning och förtroende-
valda bör ske så att det råder samsyn kring vad som kan vara strategisk mark. 

Fullmäktige beslutar att förvärv av anläggningar fodras medgivande av fullmäktige. Beslutet upphäver en del av 
den delegation som nämnden lämnat till förvaltningen, vilket bör beaktas vid beredning och beslut. 

  

4.2.8 Uppdrag: Utveckla och tillgängliggör återvinningscentral 

Allmän beskrivning 

Alelyckan är en förebild med återbruk, hög tillgänglighet mm. 

Planeringskommentar 

Uppdraget lämnas till Renhållningsenheten. 

Uppdraget är ofinansierat och förväntas ske inom tilldelad ram. Förslag som medför ökade kostnader ska beslu-
tas av samhällsbyggnadsnämnden. 

4.2.9 Uppdrag: Möjliggör halkbekämpning för enskilda i tätort 

Allmän beskrivning 

Tillgängliggör sand eller flis. 

Planeringskommentar 

Uppdraget tilldelas Gata/Park att verkställa. 

Uppdraget är ofinansierat och förväntas hanteras inom tilldelad ram. Ökade strukturella kostnader ska understäl-
las nämnden för beslut. 

4.2.10 Uppdrag: Skapa förutsättningar för älven som rekreationsområde 

Allmän beskrivning 

Skapa möjligheter för vistelse i form av promenad, grill, fiske mm i anslutning till älven. 

Planeringskommentar 

Uppdraget berör flera enheter på sektorn vilket kräver ett enhetsövergripande arbete. Verksamhetsområdet plan- 
och myndighet ges i uppdraget att skapa en sektorsövergripande arbetsgrupp för framställande av förslag till 
nämnden. Förslagen ska redovisas till nämnden under 2023. 

Uppdraget avser att studera tänkbara möjligheter till åtgärder för promenad, grillning, fiske mm i anslutning till 
älven. Till förslagen ska övergripande investerings- och driftkalkyler presenteras. 
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Uppdraget är ofinansierat och förväntas hanteras inom tilldelad ram. 

4.2.11 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen 

Allmän beskrivning 

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten. 

Planeringskommentar 

Beskrivs närmare under riktningsmålet "En effektivare organisation i Ale" (4.1.3). 

4.2.12 Uppdrag: Hur kan vi minska antalet vildsvin och skadorna som de stäl-

ler till med i våra samhällen 

Allmän beskrivning 

Ändrade jaktarrenden, inköp av fällor till kommunjägaren. 

Planeringskommentar 

Uppdraget tilldelas planerings- och exploateringsenheten. 

Uppdraget bör bli en del av den revidering av styrdokument som ska genomföras. 

Uppdraget är ofinansierat och förväntas hanteras inom tilldelad ram. 

4.2.13 Uppdrag: Ta fram en plan/strategi för tätortsnära skog, exempelvis 

Dammekärr och Furulundsområdet. Planen ska också täcka in mindre 

grönområden som angränsar till privatperson. 

Allmän beskrivning 

Löv, grenar, skugga och ovårdat intryck. Om det varit en  
vanlig granne hade det mesta gått att lösa, låt oss hitta motsvarande lösning. 

Planeringskommentar 

Uppdraget tilldelas planerings- och exploateringsenheten. 

Uppdraget bör bli en del av arbetet med översyn av styrdokument. 

Uppdraget är ofinansierat och förväntas hanteras inom tilldelad ram. 

4.2.14 Uppdrag: Utred behov och förutsättningar för en taktisk samhälls-

intraprenör 

Allmän beskrivning 

Utred och formulera hur en strategisk roll för att förverkliga ALE2030 skulle kunna se ut och organiseras. Rollen 
ska vara en naturlig ingång för de som vill bidra till att utveckla kommunen i framåtsyftande etableringsprocesser 
där ett stort mått av komplexitet finns. 

Planeringskommentar 

Uppdraget är givet till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnads sektorchef tilldelas uppdragsansvaret som bör hanteras i samsyn med det övriga genomlys-
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nings- och effektiviseringsarbetet som ska genomföras. 

Uppdraget är ofinansierat och förväntas hanteras inom tilldelad budget. 
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5 Ekonomisk sammanfattning 

5.1 Ekonomisk sammanställning (detaljerad) 

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023 

Belopp i tkr Prognos Budget 
Budget kostna-

der 
Budget intäkter Total budget 

Sektorsövergripande 15 383 15 507 35 780 3 066 32 714 

Plan- och myndighet 17 015 19 891 35 510 18 005 17 505 

Teknik 36 578 38 578 39 030 1 605 37 425 

Affärsverksamhet      

VA -4 500 0 83 850 83 850 0 

Renhållning -2 360 0 45 835 45 835 0 

Totalt 62 116 73 976 240 005 152 361 87 644 

Nämnden har fått en ramökning avseende den skattefinansierade verksamheten på ca 13,7 mkr där 6,8 mkr beror 
på flyttade uppdrag från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden (från april 2022). Nämnden ansvarar 
numer för det trafikstrategiska arbetet, kollektivtrafiken samt det strategiska miljö- och klimatarbetet. Samtidigt 
flyttades kommunekologfunktionen från miljöenheten till stöd- och utvecklingsstabsenheten för att samla de 
strategiska resurserna. 

Ramökningen består också i en utökad plankapacitet i arbetet med kommunens interna planer. Även i 2023 års 
budget finns tillskottet för arbetet med fördjupad översiktsplan Älvängen och övergripande utredningar kopp-
lade bland annat till tematiska tillägg över översiktsarbetet kvar. De medlen ligger kvar centralt och där har även 
ökningen av budgeten för utökningen av plankapacitet samlats. 

Flera enheter lämnar årligen överskott på grund av lägre avskrivningar än budgeterat då samtliga planerade inve-
steringar inte genomförts eller försenats. Medel för beräknade avskrivningar för årets investeringar har samlats 
centralt i år för att tidigare fånga upp eventuella överskott och istället kunna fördela medlen och använda dem på 
ett mer resurseffektivt sätt. 

Den taxefinansierade verksamhetens budgetarna baseras på de nya föreslagna taxenivåerna och volymerna för 
2023. 

5.2 Investeringar 

Investeringar Skattefinansierade 

Investeringar belopp i tkr Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 

Markreserv   20 000 

Trafikssäkerhetsfrämjande åtgärder    500 

Utbyte gatubelysning    2 000 

Kollektivtrafikåtg i befintlig miljö   500 

Åtgärder pga ej utbyggda planer    500 

Trygghetsfrämjande åtgärder    500 

Attraktivare älv    300 

Dammsäkerhet    100 

Fordon maskiner Parken    1 500 

Utbyte gatubelysning landsbygden    3 000 

Just toppbeläggn. gator GC, slitlager    2 500 

Förstärkning och bärlager   500 

Utbyggnad av GC-nät    5 000 
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Investeringar belopp i tkr Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 

Säkra skolvägar/utbyggn busshållplatser   1 500 

Infrastruktur vid exploatering   20 000 

Lekplats & -utrustning/parkutrustning   1 950 

Nödinge centrum (allmänn platsmark, del av VA)   55 000 

Årsanslag    2 120 

Totalt   147 470 

Investeringar Affärsverksamheten 

Investeringar belopp i tkr Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 

Ombyggnad/nedläggning Älvängen R, ledningar & 2 pump-
stationer + tredje spillvattensledning  

  117 259 

Älvängens reningsverk, upprätthålla reningsfunktion och 
arbetsmiljö  

  2 000 

VA årsanslag    93 800 

Matavfallskärl   600 

Tagg för identifiering matavfallskärl   130 

Skärmtak kärl ÅVC   150 

Totalt   213 939 
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6 Personal 

Analys och kommentar 

Sjukfrånvaron för samhällsbyggnadsförvaltningen under 2022 är förhållandevis låg. Det finns behov att analysera 
om möjligheten att arbeta hemma påverkat resultatet det vill säga att medarbetare arbetar hemmavid trots sjuk-
dom. 

 

Ovanstående resultat visar utfallet för perioden 1/1-2022 till 31/12-2022.  

 

Diagrammet visar en jämförelse av förvaltningens sjukfrånvaro under tid. Den ljusblå stapeln avser år 2020, den mörkare blå visar 
utfallet för 2021 och den gula visar sjukfrånvaro för 2022.  

En 15 procentig personalomsättning under 2022 blev förvaltningens resultat. 15% innebär att en medarbetare 
stannar drygt 6 år i snitt så det i sig är inte oroväckande siffra. Det är kostsamt med rekryteringar och vakanser 
samt förlust av kompetenta och presterande personal kan innebära försenade leverenaser. Förvaltningen kommer 
att göra en djupare analys kring personalomsättningsfrågan. 

Den nationella kompetensbristen kan komma att innebära ytterligare utmaningar för förvaltningen vid ny- och 
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ersättningsrekryteringar. därmed blir det än viktigare att arbeta medvetet med kompetensförsörjning utifrån ett 
strategiskt perspektiv med fokus på att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare. 



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 16 Dnr SBN.2022.313

Nämndplan - samhällsbyggnadsnämnden 2023

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa nämndplan med budget 2023 för

samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2022-12-12 beslut om "Mål och budget för Ale
kommun 2023-2026" och beslutade även att uppdra åt respektive nämnd att
besluta om nämndplan för år 2023 senast 31 januari 2023.
Samhällsbyggnadsnämnden ska utifrån fullmäktiges beslut ta fram en nämndplan
med budget för 2023 som beskriver hur nämndens verksamheter ska arbeta med
de riktningsmål och uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-18

Nämndplan med budget 2023

Förhandlingsprotokoll 2023-01-12

Yrkande

Henrik Fogelklou(M) yrkar för Ale-samverkans(M, SD, KD, FiA) del:
1. att följande ändringar görs i "Nämndplan med budget 2023" att ordet
"stycketomter" byts ut mot "lucktomter" i både rubrik och löptext under "4.2.6
Uppdrag leta stycketomter och sälj"

2. att investeringspost p-hus Nödinge, stryks, under "5.2 investeringar, tabell
Investeringar skattefinansierat".

Johan Nordin(S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiets och Centerpartiets
räkning:

Yrkande om återremiss: Återremittera med uppdraget att redovisa och anta de
ekonomiska ramarna på enhetsnivå. 

Ändringsyrkande 1. Att ersätta skrivningen "Revidera Energi och Klimatstrategin"
med avseende på rimlighet och kostnad med "Revidera Energi och
Klimatstrategin med avseende på rimlighet, kostnad och uppfyllande av Ales del
av antagna miljömål." 

Tilläggsyrkande 1. Att lägga till det finansierade uppdraget om att utöka
plankapaciteten för kommunala behov. Allmän beskrivning:"Utöka produktionen
av detaljplaner för kommunala behov, utan att minska resurserna för ordinarie
detaljplaner i planprioriteringslistan." Planeringskommentar: "Arbetet med att
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

detaljplanera områden för kommunala behov skall kunna fortgå utan att minska
mängden resurser för ordinarie detaljplaner. Uppdraget skall löpande redovisas
avseende genomförandet i samband med ordinarie beslut om
planprioriteringslistan."

Ändringsyrkande 2. Att ersätta alla skrivningar om att uppdragen är ofinansierade
med att uppdragen skall hanteras inom given ram. 

Ändringsyrkande 3. Att i planeringskommentaren för 4.2.12: efter planerings och
exploateringsenheten lägga till "med stöd av kommunekologen".

Ändringsyrkande 4. Att i planeringskommentaren till uppdraget Aktiv och
strategisk markportfölj lägga till "Att uppdraget löpande redovisas i samband med
delårsuppföljningen".

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Johan Nordins (S) yrkande om återremiss
och finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår detsamma.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Henrik Fogelklous(M) första
ändringsyrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Henrik Fogelklous(M) andra
ändringsyrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Johan Nordin(S) första ändringsyrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår detsamma.

Ordförande ställer proposition på Johan Nordins(S) första tilläggsyrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår detsamma.

Ordförande ställer proposition på Johan Nordin(S) andra ändringsyrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår detsamma.

Ordförande ställer proposition på Johan Nordin(S) tredje ändringsyrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår detsamma.

Ordförande ställer proposition på Johan Nordin(S) fjärde ändringsyrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår detsamma.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig med förmån till eget förslag.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna inkommer med följande protokollsanteckning:
Att fullmäktiges antagna verksamhetsplanen och dess tilldelade uppdrag kommer
in i Samhällsbyggnadsnämndens nämndplan är i sin ordning och som det bör
vara.

Tyvärr innehåller planen ett antal uppdrag som inte bara är onödiga utan i vissa
fall rent kontraproduktiva.

Uppdraget avseende seniorkort innebär att lägga kommunens skattepengar på att
genomföra ett arbete som vi idag genom skatteväxling redan betalar Västtrafik att
utföra, att betala för en tjänst två gånger känns som att det rimmar dåligt med att
använda skattemedel på ett effektivt sätt.

Ur ett kommunalt ledningsperspektiv är det anmärkningsvärt att den styrande
majoriteten har lämnat oerhört detaljerade uppdrag trots den antagna
tillitsbaserade styrningen.

Att finansiera den utökade plankapaciteten med betydligt mindre medel än de
äskade pengarna och sedan tilldela förvaltningen ytterligare en mängd detaljerade
uppdrag kommer leda till att detaljplanerna för skolor och andra kommunala
behov kommer bli mycket försenade.

Hade inte den styrande majoritetens verksamhetsplan vunnit omröstningen i
fullmäktige så hade nämndplanen haft ett helt annat fokus, bl.a. hade uppdragen
haft en betydligt mer strategisk inriktning och handlat om klimatanpassning,
krisberedskap och skapa bättre förutsättningar för kommunal verksamhet och nya
bostäder.

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2022.313
Datum:
Verksamhetsutvecklare Josefin Wetterberg

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndplan - samhällsbyggnadsnämnden 2023

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa nämndplan med budget 2023 för

samhällsbyggnadsnämnden.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2022-12-12 beslut om "Mål och budget för Ale kommun 2023-
2026" och beslutade även att uppdra åt respektive nämnd att besluta om nämndplan för år
2023 senast 31 januari 2023. Samhällsbyggnadsnämnden ska utifrån fullmäktiges beslut ta
fram en nämndplan med budget för 2023 som beskriver hur nämndens verksamheter ska
arbeta med de riktningsmål och uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige.

Mattias Mossberg Jenny Ronnebro

Förvaltningschef samhällsbyggnad Stöd- och utvecklingsstabschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Nämndplan med budget 2023

Förhandlingsprotokoll, 2023-01-12

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunstyrelsen
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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

Ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2022-12-12 beslut om "Mål och budget för Ale kommun 2023-

2026" och beslutade även att uppdra åt respektive nämnd att besluta om nämndplan för år

2023 senast 31 januari 2023. Samhällsbyggnadsnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges

beslut ta fram en nämndplan med budget för 2023 som beskriver hur nämndens verksamheter

ska arbeta med de riktningsmål och uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL 2023-01-12

Förhandlad enligt MBL 2023-01-12. Se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete under året följer nämndens inriktning i nämndplan

med budget 2023.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa nämndplan med

budget 2023.



Servicenämnden

Nämndplan med budget 2023
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1Nämndens uppdrag

Serviceförvaltningens övergripande målformulering är: ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta
medarbetare underlättar vi för Ale kommun”. Nämndens uppdrag är beskrivet i reglementet, senast uppdaterat
den 14 november 2022, enligt nedan.

Förvaltningens egendom
Servicenämnden ansvar för kommunens byggnader och tillhörande anläggningar.
Ansvaret för byggnader och anläggningar som är kommunägda innebär att nämnden har förvaltningsansvaret för
egendomen.

Lokalförsörjning
Servicenämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Servicenämnden ska efter samråd med övriga
nämnder upprätta lokalförsörjningsplan för kommunens myndigheters behov av lokaler och bostäder på kort
och lång sikt.

Internpost
Servicenämnden ansvarar för kommunens in- och utgående post samt post mellan kommunala enheter. Ansvaret
omfattar inte digital post.

Kommungemensam IT-verksamhet
Servicenämnden ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet förutom det som kommunstyrelsen ansvarar
för som är övergripande och samordnande digital verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan
verksamhet.

Övrig internservice
Servicenämnden får bedriva verksamheter bestående av service till kommunens myndigheter, såsom lokalvård,
kostverksamhet, vaktmästeritjänster och allmän verksamhetsservice samt tillhandahållande av fordon för
kommunens behov.
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2Sammanfattning

I denna nämndplan med budget 2023 har servicenämnden koncentrerat sig till de delar av kommunfullmäktiges
budget som berör nämnden och utifrån det kommenterat mål och uppdrag till nämnden och hur dessa skall
fullgöras.

Servicenämnden har av kommunfullmäktige fått tre riktningsmål som kommer att hanteras enligt följande:

 Ett tryggare Ale: Arbetet med ökad trygghet inom drift och skötsel av kommunens lokaler och dess yttre miljö ska
fortsätta och fördjupas.

 Fokus på kundnytta i Ale: Återkoppling till serviceförvaltningens kunder behöver fortsätta utvecklas och ökad
samordning mellan serviceförvaltningens verksamheter skall prioriteras.

 En effektivare organisation i Ale: Ett specifikt uppdrag för 2023 har givits från kommunfullmäktige om att
genomlysa hela organisationen med fokus på effektivitet. Utifrån vad resultatet av genomlysningen visar kommer förslag till
åtgärder arbetas fram. En återrapportering till kommunfullmäktige ska ske i maj.

Servicenämnden har också av kommunfullmäktige fått sju uppdrag som kommer att hanteras enligt följande:

1. Gallring och revidering av styrdokument: En översyn och revidering av serviceförvaltningens styrdokument kommer
göras under 2023.

2. Tilltalande utemiljö i tätorterna: Servicenämndens uppdrag för utemiljö begränsar sig till den kvartersmark som
omgärdar kommunens lokaler. Om någon lokalanknuten kvartersmark ligger i direkt anslutning till allmänna platser och
vägar kommer servicenämnden medverka till att uppdraget uppfylls i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.

3. Utveckla skolmaten: Måltidsråd kommer att hållas där barnen/eleverna får möjlighet att påverka måltiderna inom de
ramar kostverksamheten behöver förhålla sig till. Möjliggöra olika sätt där förslag från eleverna tas in och tas tillvara på.

4. Biltvätten upphandlas
5. Samordnad varudistribution
6. Flerdimensionellt äldreboende i södra kommundelen: Uppdraget om flerdimensionellt äldreboende kommer att

analyseras utifrån tilldelat markområde och analysen kommer att kommuniceras till servicenämnden under första halvåret
2023.

7. Genomlysning av hela organisationen: genomlysning av serviceförvaltningens organisation kommer presenteras i
särskild rapport och återrapporteras till servicenämnden i slutet av mars 2023.

Ekonomiskt finns det utmaningar för servicenämnden 2023 på grund av omvärldsfaktorer som ökade
livsmedelspriser och ökade mediakostnader. Verksamheterna har för budget 2023 inte haft möjlighet att skapa ett
utrymme motsvarande 1-1,5 % av sina bruttokostnader för att på så sätt kunna ge förutsättningar för centrala
utvecklingsmedel och oförutsedda kostnader.

Under avsnittet personal konstateras att det inom förvaltningen finns några tjänster som är svårrekryterade.
Arbetet med kompetensförsörjningsanalys behöver därför intensifieras under 2023 för att finna strategiska
åtgärder för att öka möjligheten till goda rekryteringar. I avsnittet konstateras också att sjukfrånvaro är fortsatt
hög för serviceförvaltningen och särskilt för verksamhetsområde kost. Därför är viktigt att följa sjukfrånvaron
under 2023 där stort fokus kommer att läggas på att öka frisknärvaron.
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3Visionen - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:

- antar utmaningar med lust och energi

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag

- förädlar våra tjänster och service

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4Politiska målsättningar

4.1 Riktningsmål

4.1.1 Ett tryggare Ale

Planeringskommentar

Kommunfullmäktige har antagit ett riktningsmål "ett tryggare Ale". Servicenämnden har i ansvar att utifrån sina
ansvarsområden ta sig an riktningsmålet. Servicenämnden har ett ansvar för den fysiska miljön i Ale när det gäller
genom drift och skötsel av kommunens lokaler och dess yttre miljö. Fullmäktiges målsättning visar att
ansträngningarna ska fortsätta, breddas och fördjupas. Arbetet med ökad trygghet inom drift och skötsel av
kommunens lokaler och dess yttre miljö ska därför fortsätta och fördjupas. Kostnadseffektiva och
trygghetsskapande åtgärder ska välkomnas och anammas där så är möjligt.

Serviceförvaltningen skall:

Definiera vad trygghet innebär för serviceförvaltningen.
Arbeta in trygghetsperspektivet i relevanta styrdokument.
Rapportera av arbetet kontinuerligt i dialog mellan förvaltning och nämnd.

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale

Planeringskommentar

Kommunfullmäktige har antagit ett särskilt riktningsmål om fokus på kundnytta i ale. För servicenämnden är
dialogen med kunderna avgörande för förståelse mellan parterna och att förväntningarna på varandra är rimliga
och på samma nivå från bägge parter. Återkoppling till och delaktighet med serviceförvaltningens kunder är
därför viktig och behöver fortsätta utvecklas. Serviceförvaltningen skall därför hålla regelbundna dialogträffar på
olika nivåer, där servicenivå, måluppfyllelse samt övriga överenskommelser diskuteras, som ett led i att utveckla
detta arbete

Tjänstebeskrivningar och gränsdragningslista för lokaler är en viktig del för att kärnverksamheterna ska veta vad
de kan förvänta sig för service från serviceförvaltningen inom de olika områdena. Det ställs höga krav på
samordning mellan serviceförvaltningens verksamheter för att bidra till samordningsvinster och effektiviseringar i
det dagliga arbetet och samordning mellan serviceförvaltningens verksamheter skall prioriteras.

Serviceförvaltningen fortsätter under 2023 arbetet med målbildsarbete för förvaltningen med tillhörande
aktivitetsplan för att strukturerat jobba med verksamhetens strategiska utveckling. Tre större områden är
prioriterade i målbildsarbetet: servicekulturen, processer/dokumenthantering samt styrning och ledning.

4.1.3 En effektivare organisation i Ale

Planeringskommentar

Kommunfullmäktige har antagit ett särskilt riktningsmål om en effektivare organisation i Ale. Ett specifikt
uppdrag för 2023 har givits från kommunfullmäktige om att genomlysa hela organisationen med fokus på
effektivitet. Utifrån vad resultatet av genomlysningen visar kommer förslag till åtgärder arbetas fram. En
återrapportering till kommunfullmäktige ska ske i maj.
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4.2 Uppdrag

4.2.1 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument

Allmän beskrivning

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument.

Planeringskommentar

En översyn och revidering av serviceförvaltningens styrdokument kommer göras under 2023. I takt med att fler
av serviceförvaltningens processer kartlagts samt i samband med att lokalförsörjningsprocessen kommer att
implementeras under 2023 görs en genomgång, gallring och revidering av tillhörande styrdokument.

4.2.2 Uppdrag: Tilltalade utemiljö i tätorterna

Allmän beskrivning

Klipp, snygga till och plantera längs vägar, allmänna platser mm i tätorterna

Planeringskommentar

Servicenämndens uppdrag för utemiljö begränsar sig till den kvartersmark som omgärdar kommunens lokaler.
Av denna anledning anser serviceförvaltningen att ansvaret för detta uppdrag, primärt ligger på
samhällsbyggnadsnämnden. Om någon lokalanknuten kvartersmark ligger i direkt anslutning till allmänna platser
och vägar kommer servicenämnden medverka till att uppdraget uppfylls i samverkan med
samhällsbyggnadsnämnden.

4.2.3 Uppdrag: Utveckla skolmaten

Allmän beskrivning

Elever i alla åldrar ska uppleva matsedeln som attraktiv.

Planeringskommentar

Måltidsråd hålls på enheterna där barnen/eleverna får möjlighet att påverka måltiderna inom de ramar
kostverksamheten behöver förhålla sig till. Möjliggöra olika sätt där förslag från eleverna tas in och tas tillvara på.

4.2.4 Uppdrag: Biltvätten upphandlas

Allmän beskrivning

Leverantören skall ta ett socialt ansvar.

Planeringskommentar

Funktionen som ansvarar för biltvätt i Ale är för närvarande placerad i enhet vaktmästeri och fordon. En del av
enheten hanterar fordon och arbetsuppgifter som t.ex. administration av leverantörsavtal, serviceavtal, chaufförer
samt biltvätt. Totalt består denna del av sju medarbetare, varav två medarbetare med lönebidrag och
nystartsbidrag som hanterar biltvätt som huvudsaklig arbetsuppgift. Vid en upphandling av biltvätt behöver dessa
personers anställning ses över tillsammans med HR . Eftersom det i huvudsak är tre medarbetare som berörs av
denna förändring kommer det bli utmanande att även leverera övriga uppdrag då medarbetarna idag hjälper
varandra och också kan täcka upp vid eventuell sjukdom och semester. Eftersom tre av fyra medarbetare som
återstår är anställda som chaufförer ökar sårbarheten och enheten bedömer det svårt att leverera även övriga
fordonsrelaterade uppdrag.
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4.2.5 Uppdrag: Samordnad varudistribution

Allmän beskrivning

Samordna transporter av varor och tjänster.

Planeringskommentar

Uppdraget har tidigare beskrivits för nämnden då ett antal frågetecken behöver besvaras för att komma vidare:

 Vilka tjänster ska upphandlas och hur ser det ut gällande LoU och redan befintliga avtal.

 Budgetförutsättningar.

 Behov av lagerlokal med adekvat utrustning, t.ex. lastbrygga mm.

 Transportbehov, framförallt med tanke på leveranstider, ökade prisnivåer och utmaning att rekrytera
chaufförer med C-körkort.

Serviceförvaltningen bedömer att det i nuläget saknas förutsättningar för att leverera på uppdraget och skulle
behöva mer information över vilka varor och tjänster som ska levereras. Vid förtydligande och beslut om
genomförande är förhoppningen att detta, till viss del, kan sammanföras med redan befintliga transporter. Det
finns dock en svårighet att genomföra uppdraget om biltvättfunktionen läggs ner och även övriga uppdrag inom
den delen av enheten påverkas och försvinner.

4.2.6 Uppdrag: Flerdimensionellt äldreboende i södra kommundelen

Allmän beskrivning

Bygg samman särskilt boende, förskola, VC, fotvård mm.

Planeringskommentar

Under 2022 genomfördes en lokaliseringsutredning för nytt äldreboende i södra kommundelen. I november 2022
beslutade samhällsbyggnadsnämnden om placering av det nya boendet till Skårdal 67:1, Bohus och samtidigt
beviljades planbesked för detaljplaneläggning av berört markområde.

Uppdraget om flerdimensionellt äldreboende kommer att analyseras utifrån tilldelat markområde och analysen
kommer att kommuniceras till servicenämnden under första halvåret 2023.

4.2.7 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen

Allmän beskrivning

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten.

Planeringskommentar

Arbetet med genomlysningen har påbörjats och resultatet kommer presenteras i särskild rapport och
återrapporteras till servicenämnden i slutet av mars 2023.
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5Basverksamhet

5.1 Beskrivning av basverksamhet

Övergripande
Serviceförvaltningen ska ses som en förvaltning där alla medarbetare och chefer arbetar mot den beslutade
målsättningen: ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale
kommun”. Den beslutade målbilden innebär fortsatt under 2023 prioriterade aktiviteter för att framför allt
utveckla sektorn inom den gemensamma servicekulturen, styrning och ledning samt processer och
dokumenthantering. Aktiviteter följs i sektorns högsta ledningsgrupp och resultat kommuniceras sedan till alla
berörda. Den övergripande organisationen – förvaltningschef, verksamhetschefer samt stab finansieras via
kommunbidrag.

Verksamhet fastighet och IT
Verksamhetens lokalförsörjningsenhet och drift- och underhållsenhet har med fokus på effektivt lokalutnyttjande
och långsiktig kommunnytta det övergripande ansvaret för anskaffning, förvaltning och avveckling av lokaler till
Ale kommuns olika verksamheter. Verksamhetens IT-enhet ansvarar för drift, utveckling och support av IT-
miljön för kommunens alla verksamheter.

IT
Enheten ansvarar för drift, utveckling och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer,
telefoner och läsplattor. Man stöttar också förvaltningarna vid införande av deras verksamhetssystem och
samordnar inköp av hårdvara och programvara.

Lokalförsörjning
Enheten har en enhetschef, tre projektledare, en lokalstrateg och en administrativ förvaltare. Den ansvarar för
strategisk lokalplanering, ny- om- och tillbyggnationer samt in- och uthyrning av lokaler. I det dagliga arbetet
ingår även att vara teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivare i lokalfrågor åt kommunens samtliga verksamheter.

Drift och Underhåll
Enheten har som huvuduppdrag att hantera drift, tillsyn och skötsel av kommunens fastigheter. I
arbetsuppgifterna ingår bl. a injustering av värme och ventilation, tillsyn av kylanläggningar i storkök och ishall,
vattenprovtagning, byte av fläktfilter, reparationer, mindre underhållsåtgärder samt verksamhetsanpassningar i
form av ombyggnationer. Man ansvarar också för att genomföra underhåll utifrån en beslutad underhållsplan,
samt jobba med driftoptimeringar och energibesparingar. Säkerhetsfrågor kopplat till lokalerna ligger också inom
denna enhet. Tillsyn, skötsel och underhåll av kommunens mark sköts på uppdrag internt av enhet Gata/Park
inom sektor samhällsbyggnad.

Verksamhet verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd innehåller lokalvård, stab, vaktmästeri och fordon.
Stab
Staben består av fyra tillsvidareanställda medarbetare. Funktioner som hanteras inom enheten är administration
(ärendehantering och support), utvecklingsarbete samt ekonomi, fakturahantering och internkontroll. Enheten
har under andra halvan av 2022 utrett arbetet med servicesupport och sektorns en väg in. Målet är att i början av
2023 ta fram ett underlag för fortsatt arbete samt behov inom sektorn.

Vaktmästeri och fordon
Enheten har tre huvuduppdrag: vaktmästeri, transporter och kommunens gemensamma fordonshantering.
Finansiering sker via köpta vaktmästartjänster från övriga förvaltningar samt övriga förvaltningars betalning för
leasingbilar.

Lokalvård (Gul, röd och grön)
Verksamheten är uppdelad i tre enheter.
De utför professionell lokalvård i kommunens verksamhetslokaler för interna kunder/brukare.

Verksamhet kost
Verksamhetens 40 kök är indelad i tre enheter Kost Blå, Kost Gul och Kost Röd med varsin enhetschef. Kosten
tillagar och bereder måltider till skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun.
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Verksamhetens mål är: välkomponerade, näringsriktiga, säkra och miljösmarta måltider som tillagas och serveras
med stolthet, omtanke och lust.
Kostprogram för måltider i Ale kommun är styrande för kostverksamheten.
Måltiderna ska ge brukarna en näringsriktig kost av god kvalitet enligt de Nordiska näringsrekommendationerna
(NNR) och de riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket (SLV). Riktlinjerna från Livsmedelsverket (SLV) ”
Nationella riktlinjer för måltider i skolan, Nationella riktlinjer för måltider i förskolan och Nationella riktlinjer för
måltider i äldreomsorgen” ska följas.
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6Ekonomisk sammanfattning

6.1 Ekonomisk sammanställning

Finansieringsmodell

Under 2023 kommer IT-enhetens nuvarande finansieringsmodell att utredas för eventuell övergång till
kommunbidrag av hela verksamheten. IT-verksamheten har idag både en del av verksamheten som är finansierad
av kommunbidrag - det som rör den tekniska plattformen - och en del som finansieras via intäkter för IT-tjänster
från sektorerna (t ex IT-utrustning såsom datorer och bildskärmar).

Fastighets finansieringsmodell kommer att utredas under första kvartalet av 2023. Den fastighetsrelaterade delen
av verksamheten består i huvuddrag av två delar, internhyran som helt och hållet är intäktsfinansierad utifrån
förvaltningarnas lokalnyttjande och finansierar därmed verksamhet drift och underhåll. Lokalförsörjningens
kostnader för berörd personal bokförs på de investerings-projekt där arbetet utförs och resulterar framgent i en
kapitalkostnad på respektive internhyresobjekt.

Vaktmästeri och fordons nuvarande finansieringsmodell kommer också att utredas under 2023 inför en eventuell
övergång till kommunbidrag. Vaktmästeriet finansieras utifrån en prismodell som bygger på ett timpris och en
köpt volym från förvaltningarna. Den gemensamma fordonshanteringen är intäktsfinansierad via den kostnad
som tas ut från övriga sektorer för varje bil som hanteras inom ramen för respektive verksamhet.

 

Budgetreserv

Verksamheterna har inför budget 2023 inte haft möjlighet att skapa ett utrymme motsvarande 1-1,5 % av sina
bruttokostnader för att på så sätt kunna ge förutsättningar för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda
kostnader

 

Servicechef

Servicechefen finansierat helt och hållet av kommunbidrag. Budget består till största delen av personalrelaterade
kostnader. Under 2022 har personalkostnader varit lägre än budgeterat då en verksamhetschef under våren var
tillförordnad sektorchef tills dess att ordinarie sektorchef tillträdde i juni.

 

Fastighet & IT

Fastighet har under 2022 upplevt ökade mediakostnader (el och värme) vilket fortsatt kommer att utgöra en
utmaning under kommande år. Detta påverkar samtliga sektorer inom kommunen då varje sektor betalar för
deras egen förbrukning inom ramen för internhyran. För att mildra effekten för sektorerna har ackumulerat
överskott på kapitalkostnadsbudget inom fastighet använts under 2022 för att minska debiteringen av
mediakostnader. Ytterligare en utmaning är höga reparations/underhållsbehov för kommunens lokaler.

Kommunfullmäktige har beslutat att omfördela 1,7 mnkr av IT:s budgetram till kommunstyrelsen för utveckling
av kommunens digitalisering. IT behöver anpassa verksamheten till den nya budgetramen. IT ämnar minska
användandet av externa konsulter och på så sätt klara budgeten 2023. Ytterligare utmaningar är en hög

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023

Belopp i tkr Prognos Budget Budget

Servicechef 200 -5 906 -6 337

Fastighet och IT 300 -21 304 -20 325

Verksamhetsstöd -300 -37 518 -38 787

Kosten 0 -66 310 -72 669

Totalt 200 -131 038 -138 118
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kostnadsutveckling av hårdvara och programvara.

 

Verksamhetsstöd

Under 2022 tilldelades vaktmästeri och fordon en extra medarbetare utan att få ytterligare budgetmedel vilket
bidraget till enheten underskott. Fordonshanteringen brottas med en delvis ålderstigen fordonsflotta vilket
innebär höga reparations- och underhållskostnader. I kombination med långa leveranstider av nya fordon
kommer problemet att förvärras kommande år. Enheten höjer avgifterna för att kunna klara budget
nästkommande år. 2% höjning av fordonsavgift (höjning uteblev för budgetår 2022) samt 2% höjning av
timpriset för vaktmästeritjänster.

Lokalvården har genomgått första året med ramfinansiering under 2022. Övergången från intäktsfinansiering till
ramfinansiering har fungerat mycket väl, årets resultat är i linje med budget.

 

Kosten

Priset på livsmedel har under 2022 ökat kraftigt vilket utgjort en stor utmaning. Kostverksamheten har inför
budget 2023 tilldelats medel för att höja måltidskvalitén men om prisökningen av livsmedel fortsätter under 2023
kan detta komma att äta upp en stor del av satsningen med påföljd att måltidskvalitén inte höjs utan i stället
enbart bibehåller samma kvalité.

Sjukfrånvaro har varit fortsatt hög för kostverksamheten under 2022 och utgör ett riskområde även under
kommande år. Under året som gått har det varit svårt att få in timvikarier i tillräcklig omfattning vilket resulterat i
ett överskott på personalbudgeten. Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv är det positivt om personalen är sjuk
och inga timvikarier finns att tillgå men ur ett långsiktigt perspektiv belastar detta den existerande personal och
ger på så vis upphov till ökad kostnader längre fram.
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7Personal

Analys och kommentar

Analys och kommentar

Antalet tillsvidareanställda i serviceförvaltningen är 226 stycken varav kvinnor utgör 75,33 procent och män
24,67 procent. Inom förvaltningen finns några tjänster som är svårrekryterade, bland annat kockar och vissa
tjänster inom tekniska kompetenser t ex byggingenjörer/projektledare. Arbetet med
kompetensförsörjningsanalys behöver därför intensifieras under 2023 för att finna strategiska åtgärder för att öka
möjligheten till goda rekryteringar inom respektive område.

Sjukfrånvaro har varit fortsatt hög i förvaltningen under 2022 och särskilt för verksamhetsområde kost. En
anledning till detta är att flera medarbetare har fått operationstider som de väntat på. Därför är det än viktigare
att följa sjukfrånvaron under 2023 där stort fokus kommer behöva läggas på att öka frisknärvaron. Det finns
också ett antal långtidssjukskrivna i förvaltningen och det beror främst på att flera av dessa medarbetare har ett
fysiskt arbete som över tid givit förslitningsskador. Hantering av rehabiliteringen av dessa är viktig samt också det
förebyggande arbetet.

Serviceförvaltningen vill ha ett arbetsklimat och en kultur som präglas av tillit, gemenskap, delaktighet och
ansvarstagande. Ett klimat där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och vet att man är en viktig medarbetare i
vårt gemensamma Ale. Målet är att alla skall känna en stark vi-känsla och stolthet över att arbeta i och
representera Ale kommun. Därför har förvaltningen skapat en långsiktig målbild med tillhörande aktiviteter för
att nå det gemensamma målet ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi
för Ale kommun”. De tre högst prioriterade områdena i målbilden är ”Kultur”, ”Processer/dokumenthantering”
samt ”Styrning och ledning”. Alla dessa tre områden påverkar tydligt chefers och medarbetares arbetsmiljö.

Serviceförvaltningen ska arbeta för en positiv och gemensam organisationskultur. Gemensamma förhållningssätt
utifrån framtagna kännetecken ska prägla organisationen. Kulturen ska leda till att medarbetarna känner stolthet,
omtanke och lust. Arbetet med organisationskulturen har bland annat som målsättning att skapa en god
arbetsmiljö, hög effektivitet och ett tydligt fokus på dem vi är till för.

Förvaltningens kultur ses genom medarbetares och chefers sätt att vara, förhålla sig, kommunicera och arbeta
tillsammans. D v s det som finns i atmosfären mellan alla, som är svårt att fånga, men ändå finns där och
omedvetet påverkar. Kulturen är allas agerande, attityder och värderingar, hur chefer och ledare sänder sina
budskap, vad som är viktigt, vad som följs upp eller inte följs upp.

I relationer internt och externt skall grunden för mötet utgå från öppenhet och respekt. Det kommunens
medborgare märker i sina kontakter med kommunens verksamheter är den interna förmågan att samverka över
organisationsgränser och ansvarsområden. Ett lovat åtagande skall levereras, oavsett vem/vilka i kommunens
organisation som genomför uppdraget. För detta behövs en tillitsfull intern kommunikation och samverkan.

Kommunfullmäktiges och servicenämndens nämndplan präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som ska
utvecklas genom att stärka medarbetarskapet och ledarskapet.

Serviceförvaltningen har kommit en bit på väg att bli EN organisation. Utvecklingen av en gemensam kultur
utifrån målbilden ska fortsätta mot målsättningen att alla chefer och medarbetare ska känna stolthet över att de
arbetar i serviceförvaltningen och i Ale kommun.

 



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-17

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SERN § 4 Dnr SERN.2022.90

Nämndplan och budget 2023

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna förslag till nämndplan med budget för
2023.

Servicenämnden beslutar att uppdra åt serviceförvaltningen att utreda
uppdragen i nämndplan numrerade 4.2.4 och 4.2.5.

Sammanfattning

Serviceförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges riktade mål kan uppnås
och att tilldelade uppdrag ska kunna genomföras utifrån föreslagen nämndplan.

Ekonomiskt finns det utmaningar för servicenämnden 2023 på grund
av omvärldsfaktorer som ökade livsmedelspriser och ökade mediakostnader.
Verksamheterna har för budget 2023 inte haft möjlighet att skapa ett utrymme
motsvarande 1-1,5 % av sina bruttokostnader för att på så sätt kunna ge
förutsättningar för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda kostnader. 

Vad gäller personal konstateras det i nämndplanen att det inom
serviceförvaltningen finns några tjänster som är svårrekryterade. Arbetet med
kompetensförsörjningsanalys behöver därför intensifieras under 2023 för att
finna strategiska åtgärder för att öka möjligheten till goda rekryteringar. I
avsnittet konstateras också att sjukfrånvaro har är fortsatt hög för
serviceförvaltningen och särskilt för verksamhetsområde kost.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-04

Nämndplan med budget 2023

Protokollsanteckning

Jesika Loftbring (C), Ann Lundgren (S), Peter Lindström (S), Bengt Lundberg
(S) och Anders Börjesson (V) inkommer med följande protokollsanteckning:

Vi anser att det är problematiskt att förvaltningen fortfarande inte ser
möjligheter att arbeta upp den buffert som alla förvaltningar förväntas ha i Ale
kommun. Detta i relation till att förvaltningen sedan den bildades arbetat
mycket effektivt med att hämta hem de besparingar som ålagts
förvaltningen. Vi ställer oss tveksamma till om det finns ytterligare besparingar
att göra som är av ekonomisk karaktär, men ser självklart positivt på att
kontinuerliga genomlysningar görs, det hör alla verksamheter till.
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Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen

För kännedom

Övriga nämnder
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Sektor service
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Förvaltningschef Maria Augustsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Servicenämnden

Nämndplan 2023

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna förslag till nämndplan med budget för 2023.

Servicenämnden beslutar att uppdra åt serviceförvaltningen att utreda uppdragen i nämndplan
numrerade 4.2.4 och 4.2.5.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Serviceförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges riktade mål kan uppnås och att
tilldelade uppdrag ska kunna genomföras utifrån föreslagen nämndplan.

Ekonomiskt finns det utmaningar för servicenämnden 2023 på grund av omvärldsfaktorer
som ökade livsmedelspriser och ökade mediakostnader. Verksamheterna har för budget 2023
inte haft möjlighet att skapa ett utrymme motsvarande 1-1,5 % av sina bruttokostnader för att
på så sätt kunna ge förutsättningar för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda kostnader. 

Vad gäller personal konstateras det i nämndplanen att det inom serviceförvaltningen finns
några tjänster som är svårrekryterade. Arbetet med kompetensförsörjningsanalys behöver
därför intensifieras under 2023 för att finna strategiska åtgärder för att öka möjligheten till
goda rekryteringar. I avsnittet konstateras också att sjukfrånvaro har är fortsatt hög för
serviceförvaltningen och särskilt för verksamhetsområde kost.
 
 

Maria Augustsson

Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023
Nämndplan med budget för 2023
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Övriga nämnder

Ärendet

Inför varje nytt verksamhets- och budgetår skall servicenämnden fatta beslut om nämndplan
och budget. Planen ska vara styrande för den verksamhet serviceförvaltningen bedriver
utifrån beslutade budgetramar och hantering av de mål och uppdrag som beskrivs.
Servicenämnden har utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 fått tre
riktningsmål och sju uppdrag. I denna nämndplan har servicenämnden koncentrerat sig till de
delar av kommunfullmäktiges budget som berör nämnden och utifrån det kommenterat mål
och uppdrag till nämnden och hur dessa skall fullgöras.

Ekonomisk bedömning

I budgetramarna för 2023 är servicenämnden tilldelad 129,26 miljoner kronor i
kommunbidrag. Servicenämnden har dock två olika finansieringsmodeller, ramfinansiering
via kommunbidrag samt intäktsfinansiering. Ramfinansiering finansierar en mindre del av
fastighet och IT, stab, lokalvård samt kostverksamheten. Intäktsfinansieringen finansierar
fastighet och större delen av IT, vaktmästeri och fordon.

Under 2023 kommer IT-enhetens nuvarande finansieringsmodell att utredas och eventuellt
revideras till kommunbidrag inför 2024. IT-verksamheten har idag både en del av
verksamheten som är finansierad av kommunbidrag - det som rör den tekniska plattformen -
och en del som finansieras via intäkter för IT-tjänster från sektorerna (till exempel IT-
utrustning som datorer och bildskärmar).

Fastighet kommer att utredas under första kvartalet 2023. Den fastighetsrelaterade delen av
verksamheten består i huvuddrag av två delar, internhyran som helt och hållet är
intäktsfinansierad utifrån förvaltningarnas lokalnyttjande och finansierar därmed verksamhet
drift och underhåll. Lokalförsörjningens kostnader för berörd personal bokförs på de
investeringsprojekt där arbetet utförs och resulterar framgent i en kapitalkostnad på respektive
internhyresobjekt.

Vaktmästeri och fordons nuvarande finansieringsmodell kommer också att utredas under 2023
inför eventuell övergång till kommunbidrag. Vaktmästeri finansieras utifrån en prismodell
som bygger på ett timpris och en köpt volym från förvaltningarna.  Den gemensamma
fordonshanteringen är intäktsfinansierad via den kostnad som tas ut från övriga sektorer för
varje bil som hanteras inom ramen för deras respektive verksamhet.
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Verksamheterna har inför budget 2023 inte haft möjlighet att skapa ett utrymme motsvarande
1-1,5 % av sina bruttokostnader för att på så sätt kunna ge förutsättningar för centrala
utvecklingsmedel och oförutsedda kostnader

Invånarperspektiv

Vid genomförandet av nämndplanen säkerställs att sektorn beaktar konsekvenser för

kommuninvånarna.

Hållbarhetsperspektivet

Vid genomförandet av ett antal av uppdragen i nämndplanen ingår hållbarhet som en naturlig

del.

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.

Behandlad enligt MBL

Förhandlad enligt MBL xx-xx

Beslutets genomförande

När nämnden fattat beslut om nämndplan och budget för 2023 kommer sektorn att lägga en

detaljbudget för respektive enhet samt fördela ansvar för mål och uppdrag, för att högsta

möjliga måluppfyllelse ska uppnås under året.

Förvaltningens bedömning

Serviceförvaltningen bedömer att mål uppnås och uppdrag genomförs utifrån föreslagen

nämndplan.

Ekonomiskt finns det för serviceförvaltningens verksamheter utmaningar 2023 med ökade

kostnader för livsmedel och media. Verksamhetsåret 2023 är svårbedömt utifrån ekonomiska

konsekvenser med anledning av det ekonomiska läget både nationellt och internationellt med

ökad inflation med mera. Verksamheterna har inför servicenämndens arbete med budget för

2023 inte haft möjlighet att skapa ett utrymme motsvarande 1–1,5 % av sina bruttokostnader

för att på så sätt kunna ge förutsättningar för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda

kostnader
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Sammantaget innebär det ekonomiska läget att det ekonomiska resultatet för

serviceförvaltningen måste följas nogsamt under första delen av 2023 för att kunna

sammanfatta läget inför arbetet med budget för 2024.

Även vad gäller serviceförvaltningens personal konstateras utmaningar då sjukfrånvaron

bland förvaltningens personal fortsatt är hög och särskilt för verksamhetsområde kost. Därför

är viktigt att följa sjukfrånvaron under 2023 där stort fokus kommer att läggas på att öka

frisknärvaron.
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1 Nämndens uppdrag 

Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att 
de kan ta en aktiv del i samhället samt att arbeta för att äldre och personer med funktionsvariationer ska kunna 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Socialnämnden ansvarar för: 

• omsorgen av äldre människor, 

• stöd till människor med funktionsvariationer inkl. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (tidigare benämnt förlängd skolbarnsomsorg), 

• alla hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i de särskilda boendeformerna och varaktiga 
hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i det ordinära boendet för alla kommuninvånare, 

• kommunens individ- och familjeomsorg samt familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet, 

• kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt bland annat alkohollagen, 

• kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen, 

• kommunens flyktingmottagning, 

• kommunala arbetsmarknadsfrågor 

• färdtjänst och bostadsanpassning. 

Förutom det lagstadgade ansvaret har nämnden genom åren tydliggjort en form av beslutad kvalitet. Detta hand-
lar om förhöjd ambitionsnivå avseende lagstadgade insatser alternativt erbjudande till kommuninvånare om icke-
lagstadgade insatser så som exempelvis trygghetsbostäder samt främjande och förebyggande insatser i olika for-
mer. Beslutad kvalitet kan även handla om hur olika insatser ska prioriteras, exempelvis att tillsyn nattetid i första 
hand ska ske via kamera och i andra hand via fysiskt besök eller att kommuninvånare så långt som möjligt ska 
kunna bo kvar hemma med stöd och hjälp. 

Som ett led i att tydliggöra nivån på de insatser som ska erbjudas kommuninvånarna håller ett ärende på att bere-
das till nämnden avseende en rad insatser inom myndighetsutövningen. 
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2 Sammanfattning 

Utifrån ett salutogent förhållningssätt med den enskilde ständigt i fokus kommer nämndens verksamheter arbeta 
på under 2023 med att optimera de insatser som erbjuds både utifrån ett kvalitativt perspektiv men även ett eko-
nomiskt. Ambitionen är att på bästa och mest effektiva sätt möta behoven från nämndens målgrupper. Verksam-
heterna behöver identifiera inom vilka frågor/områden det finns möjlighet till ett win-win koncept – bättre stöd 
till den enskilde och ett mer effektivt arbetssätt. 

Kompetensförsörjningsfrågan behöver också ständigt adresseras och vara i fokus. För att trygga kompetensför-
sörjningen på både kort- och lång sikt behövs en palett av åtgärder, aktiviteter och förändrade arbetssätt för att 
möta utmaningen och varje verksamhet likväl som förvaltningen och kommunen i stort behöver arbeta med och 
samarbeta kring frågan. 

Under den gångna mandatperioden har förvaltningen arbetat med tillitsdialoger i verksamhetsområdena och best 
practice-besök för de förtroendevalda på några enheter. Modellen har varit uppskattad såväl av förtroendevalda 
som medarbetare och chefer. Inför inledningen av ny mandatperiod kommer ställning att tas till behovet av att 
utveckla och eventuellt förfina dialogerna. 

Krig, inflation och ökade pensionsavsättningar är alla orsaker till de utmanande ekonomiska förutsättningarna 
inför 2023. För socialtjänsten specifikt tillkommer bland annat att ett nytt LSS-boende är färdigt för att öppnas 
samt att den demografiska utvecklingen ökat såväl behovet av hemtjänst som av platser på särskilt boende för 
äldre. Socialtjänsten behöver anpassa verksamheten för att klara de ökade kostnaderna. Den i särklass största och 
mest påverkbara delen av förvaltningens kostnader är personalkostnaderna. Av samma skäl är personalen också 
förvaltningens allra största och viktigaste resurs. Konkurrensen om medarbetare hårdnar och risken att förlora 
personal på grund av kortsiktiga lösningar för ekonomi i balans är påtaglig och det skulle snarast förvärra utgång-
släget ytterligare. 

Parallellt med budgetarbetet har kommunfullmäktige beslutat om en genomlysning av all verksamhet inom kom-
munen, i syfte att långsiktigt hitta möjlighet att vidta åtgärder som renderar samma eller högre kvalitet till lägre 
kostnad. Arbetet med detta kommer påbörjas så fort som möjligt och förhoppningsvis finns i detta uppdrag 
också ekonomisk potential. 

Ovanstående innebär för förvaltningens del att den av kommunfullmäktige beslutade bufferten motsvarande 1% 
kommer att arbeta från årets första dag. Det kommer alltså att finnas ett effektiviseringsbehov för vilket åtgärder 
ännu ej är identifierade på 6,8 Mkr som bufferten kommer täcka månad för månad, i avvaktan på resultatet av 
genomlysningen. 

Sammanfattningsvis utgörs de största osäkerhetsfaktorerna i budgeten av risk för att LOV-budgeten är underfi-
nansierad, ökad ekonomisk sårbarhet då den centrala bufferten kommer tas i anspråk successivt från och med 
årets början, ansträngd platssituation på särskilt boende (risk för att behöva köpa platser), otillräcklig uppbudge-
tering av IFOs budget för köpt vård samt risk inom funktionsstöd att inte kunna öppna nytt boende i tid på 
grund av rekryteringssvårigheter vilket driver kostnader då hemtagningseffekter uteblir. 
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3 Visionen - Lätt att leva 

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till 
Göteborgs storstadspuls är en tillgång. 

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi: 

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna 
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år 
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi 
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna. 
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4 Politiska målsättningar 

4.1 Riktningsmål 

4.1.1 Ett tryggare Ale 

Ett tryggare Ale inom socialtjänstens perspektiv handlar om att de tjänster och insatser som erbjuds ska vara 
rättssäkra, pålitliga och trygga. Det handlar även om den upplevda tryggheten hos dem som bor på något av 
nämndens boenden eller får hjälp i sitt eget hem via hemtjänst eller boendestöd. Här visar brukarundersökningar 
att den upplevda tryggheten är stor. Trygghet kan även innefattar stöd och stöttning till föräldrar inom ramen för 
det generella föräldrastödet i syfte att skapa tryggare relationer till sina barn. 

De processer som är påbörjade utifrån ett trygghetsperspektiv kommer fortgå under året. 

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale 

Kundnytta förstås i det här sammanhanget som att skapa ett värde för nämndens målgrupper, att de insatser som 
tillhandahålls motsvarar behoven och att den enskilde är i fokus. Framgent väntas målgrupperna ställa högre krav 
på den samhällsservice som nämnden ska leverera samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Ett 
krav på större delaktighet i utformandet av insatser förväntas från målgrupperna, liksom en ökad förväntan om 
att samhället i större utsträckning ska finnas till hands vid behov av hjälp och stöd. Även krav och behov avse-
ende mer avancerad sjukvård i hemmet blir allt vanligare i takt med att patienter skrivs ut från slutenvården i ett 
tidigare skede än förut. 

För att möta dessa behov och förväntningar är förebyggande och främjande insatser en viktig pusselbit, liksom 
att arbeta med digitalisering, förändring av arbetssätt och diversifierade insatser. Att se över och optimera verk-
samheternas processer är ett kontinuerligt arbete. 

4.1.3 En effektivare organisation i Ale 

Ett specifikt uppdrag för 2023 har givits från kommunfullmäktige om att genomlysa hela organisationen med 
fokus på effektivitet. Utifrån vad resultatet av genomlysningen visar kommer förslag till åtgärder arbetas fram. 
En återrapportering till kommunfullmäktige ska ske i april. 

4.2 Nämnden mål 

4.2.1 Genomförandet av Program för äldreplan 2019-2026 ska fortskrida för 

att nå det önskade läget 2026. 

Se mig! Äldreplan för Ale kommun 2019–2026 beskriver kommunens målsättning och inriktning inom en rad 
områden relaterade till äldre. Äldreplanen tar sin utgångspunkt i den nationella utredningen om vård och omsorg 
för äldre som kom 2017 och har framarbetats med hög delaktighet av kommuninvånare, brukare, närstående och 
personal. Den höga graden av delaktighet ska även prägla det fortsatta arbetet med att realisera äldreplanen. 
Inom åtta områden finns mål framarbetade samt förslag på aktiviteter för att nå målen senast 2026; 
 
•Kvalitet och effektivitet: ”Jag vill att personalen ska tycka om att komma hem till mig” 
•Anhöriga: ”Som anhörig känner jag mig trygg och väl bemött och upplever att jag ses som en resurs” 
•Handläggning av behov: ”När jag har behov av stöd och hjälp vet jag vart jag ska vända mig och mitt behov 
sätts i centrum” 
•Välfärdsteknik: ”Jag har tillgång till teknik som ökar min självständighet och underlättar min vardag” 
•Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser: ”Jag har, oavsett bakgrund och förmåga, förutsätt-
ningar att leva ett gott liv” 
•Sammanhållen vård och omsorg: ”Om jag blir sjuk så vet jag att jag får den hjälp jag behöver” 
•God kompetensförsörjning: ”Jag trivs och utvecklas på min arbetsplats och ser varje individs behov och 
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förmåga” 
•Boende för äldre personer: ”Mitt boende underlättar min självständighet och ger mig trygghet” 

4.2.2 Trygga kompetensförsörjningen på både kort- och lång sikt. 

Kompetensförsörjningsfrågan är gigantiskt för hela den offentliga sektorn och redan nu märks svårigheter med 
att såväl rekrytera personal som att behålla befintliga anställda.  Den demografiska förändringen innebär en 
mindre andel personer i arbetsför ålder och allt fler yngre och äldre i behov av insatser från nämndens verksam-
heter, vilket leder till både ökade kostnader och utmaningar avseende kompetensförsörjningen. Konkurrensen 
om arbetskraften kommer hårdna i takt med att tillgången minskar. Kvalitetsbrister samt svårighet att nå upp till 
grundläggande krav kan bli en konsekvens om inte personalförsörjningen lyckas. Om stor personalbrist råder kan 
insatser i värsta fall behöva prioriteras. Brist på kompetenta medarbetare bidrar även till svårigheter att frigöra tid 
för ordinarie personal att kompetensutveckla sig. 
 
En palett av åtgärder och aktiviteter behöver till för att möta utmaningen och varje verksamhet likväl som för-
valtningen och kommunen i stort behöver arbeta med och samarbeta kring frågan. 

4.2.3 Det salutogena förhållningssättet ska genomsyra verksamheternas ar-

bete gentemot nämndens målgrupper och även återspeglas inåt i or-

ganisationen. 

Arbetet med att implementera ett salutogent förhållningssätt behöver fortgå för att i högre utsträckning prägla 
arbetet mot målgrupperna men även gentemot varandra som kollegor. En salutogen arbetsmiljö kännetecknas av 
tillit och kontinuerlig dialog och att gemensamt möta de utmaningar som verksamheterna ställs inför och att göra 
det utifrån ett helhetsperspektiv. Gentemot målgrupperna ska de faktorer som ger välbefinnande stärkas, liksom 
den enskildes känsla av sammanhang och mening samt att långsiktigt frigöra den enskildes resurser. 

4.3 Uppdrag 

4.3.1 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument 

Allmän beskrivning 

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument. 

Planeringskommentar 

En översyn och genomgång av styrdokument kommer göras under året. I takt med att fler av förvaltningens pro-
cesser kartläggs görs en samtidig genomgång, gallring och revidering av tillhörande styrdokument. 

4.3.2 Uppdrag: Jämställt försörjningsstöd 

Allmän beskrivning 

Försörjningsstödet skall i beslut delas inom familjen och personligen hämtas. 

Planeringskommentar 

Uppdraget behöver utredas vidare för att bland annat se på möjligheterna för systemet att klara uppdelningen. 
Samverkan i frågan kommer behövas med IT-enheten och systemförvaltarna för verksamhetssystemet Treserva. 
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4.3.3 Uppdrag: Marknadsför förstärkt hemgång 

Allmän beskrivning 

Skapa kunskap om vad förstärkt hemgång är och arbeta  
med kompetensutbyte mellan arbetslagen så stödet utvecklas och i hela kommunen. 

Planeringskommentar 

Det som tidigare benämndes trygg hemgång är sedan 2019 ersatt med förstärkt hemgång. Den stora skillnaden 
ligger i att istället för att det är ett speciellt team som bistår den enskilde arbetar hela Ale hemtjänst med förstärkt 
hemgång i tät samverkan med övriga berörda parter så som biståndsenheten, den kommunala primärvården och 
nattpatrullen. Ett lärande och erfarenhetsutbyte sker redan idag både mellan de olika hemtjänstområdena samt 
med övriga involverade parter. Information om förstärkt hemgång och vad det innefattar ges till berörda kom-
muninvånare vid ansökan om bistånd. Nämnden avser att i samarbete med kommunikationsavdelningen se över 
hur informationen om insatsen kan spridas ytterligare. 

  

4.3.4 Uppdrag: Tekniska hjälpmedel för äldre 

Allmän beskrivning 

Utveckla arbetet med att möjliggöra autonomi och stöd via teknik, AI och digitala verktyg. 

Planeringskommentar 

Hjälpmedel kan behövas för att livet ska fungera så bra som möjligt och underlätta möjligheterna för att bli mer 
självständig, delaktig och aktiv i sitt liv. Den äldre kan, efter en individuell utredning, få tillgång till ett eller flera 
hjälpmedel från flera olika vårdgivare, beroende på situation. Om man exempelvis är i behov av synhjälpmedel 
vänder man sig till syncentralen i Göteborg, efter en remiss från en ögonläkare, medan det är arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast på rehabenheter inom Vårdval Rehab eller kommunens rehabenhet om man bor på 
ett särskilt boende eller har hemsjukvård, som gör bedömning avseende kognitiva hjälpmedel eller hjälpmedel i 
hemmet. Det finns också en möjlighet för den äldre att på egen hand kontakta en butik eller en leverantör för att 
köpa ett hjälpmedel på egen hand, om hen inte uppfyller kraven för att få ett hjälpmedel förskrivet. 

Ale kommun har i dagsläget, utifrån kommunens ansvar, ett stort utbud av tekniska hjälpmedel för äldre som 
syftar till att möjliggöra autonomi, så som till exempel trygghetslarm, duschstol, toalettsitsförhöjning, rollator, 
rullstol m.m. Det finns även olika typer av andra tekniska hjälpmedel som kommunen inte är skyldig att tillhan-
dahålla men som beslutats som en kvalitetshöjande insats så som exempelvis digital tillsyn (trygghetskamera) som 
möjliggör för den äldre att sova ostört men ändå få sin tillsyn tillgodosedd på natten. 

Nämndens verksamheter har under de senaste åren varit aktiva i AllAgeHub, ett initiativ av de tretton GR-kom-
munerna med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare. Uppdraget var att tillsammans 
arbeta fram en process för att på ett strukturerat sätt kunna testa produkter innan beslut om inköp i större skala 
tas. Processen borgar för ett bättre beslutsunderlag inför inköp. Den framtagna processen har även testats i verk-
samheten. 

Utmaningen avseende olika tekniska hjälpmedel är att identifiera det faktiska behovet i målgruppen. Ambitionen 
är att under 2023-2024 skapa en testmiljö i varje verksamhetsområde i förvaltningen i syfte att testa tekniska lös-
ningar för att möta de behov som identifierats hos målgrupperna utifrån den process som arbetats fram inom 
AllAgeHub. Genom att i samband med detta skapa ett nätverk mellan testmiljöerna kan de olika verksamhets-
områdena utbyta erfarenheter av sina test, de produkter man testat och eventuellt identifiera vinster i flera verk-
samhetsområden/användningsområden. Vid beslut om inköp behöver hänsyn tas till kostnader relaterat till för-
väntad nytta och även vad som ska vara kommunens ansvar och vad som åligger den enskilde. 
 
Nämnden avser att strukturerat identifiera vilka behov som faktiskt finns, omvärldsbevaka olika lösningar som 
skulle kunna vara ändamålsenliga och testa den produkt som förefaller har störst potential att möta identifierat 
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behov. 

4.3.5 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen 

Allmän beskrivning 

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten. 

Planeringskommentar 

Arbetet med genomlysningen har påbörjats och resultatet kommer presenteras i särskild rapport och återrapport-
eras separat. 

4.3.6 Uppdrag: Utred möjligheten att säkerställa att våra äldre inte är felme-

dicinerade eller övermedicinerade samt vilka kosttillskott tex D-vitamin 

som skulle bidra till en högre livskvalitet. 

Planeringskommentar 

Ordinatören bakom läkemedelsbehandling ansvarar för att följa upp önskat resultat och omvärdera och justera 
behandlingen utifrån hur patientens hälsotillstånd påverkas av läkemedelsbehandling. Inom ramen för målgrup-
pen i kommunal primärvård, där kommunen ansvarar för god och säker vård upp till och med sjuksköterske-
kompetens, är det många patienter som har omfattande läkemedelsbehandling förskriven. Enkel respektive för-
djupad läkemedelsgenomgång är något som lades till författningen om säker läkemedelshantering 2012. För mål-
gruppen i den kommunala primärvården är det av stor vikt att samverkan sker mellan kommunens sjuksköterska 
och regionens läkare som är ansvarig ordinatör. En samverkansrutin finns för sjuksköterskeenheten och som 
presenterats i närområdet där kommunal primärvård samverkar med regionens primärvård. 

Under 2023 fastställs rutiner för hur dokumentation av genomförda läkemedelsgenomgångar ska genomföras i 
den kommunala primärvårdens journaler, i syfte att kunna ta ut statistik. 

Förmågan att bilda D-vitamin i huden försämras med åldern. D-vitaminbehovet kan dessutom vara svårt att 
täcka med vanlig mat, särskilt för den med nedsatt aptit. Enligt de nationella riktlinjerna för måltider i äldre-
omsorgen är det inte rimligt att försöka nå rekommenderade nivåer av D-vitamin i måltiderna, eftersom utbudet 
av maträtter då riskerar att begränsas. Målet bör istället vara måltider som utgår från vad de äldre vill äta. Därför 
rekommenderas att alla över 75 år tar tillskott med 20 mikrogram vitamin D per dag. 

Tillskott enligt nationella riktlinjer kan betraktas som rekommendationer till ordinatörer av läkemedel och ansvar 
för läkemedelsgenomgångar för målgruppen borde resultera i att personer över 75 år erbjuds D-vitamin i sin lä-
kemedelsbehandling. 

Frågan kommer under året att lyftas till medicinskt ansvariga läkare i närområdet för en dialog om hur behovet 
skulle kunna tillgodoses. 

4.3.7 Uppdrag: Utred möjligheten att införa tidsgräns för nattfasta 

Planeringskommentar 

Verksamhetsområdet särskilda boenden och hälso- och sjukvård har under senhösten i samverkan med dietisten 
på kostenheten genomfört en internutbildning om ”Nutrition för äldre”. Utbildningen har erbjudits omvårdnads-
personal på särskilt boende, sjuksköterskor, enhetschef samt kökspersonal. I anslutning till utbildningen har varje 
enhet också gjort nattfastemätning och utifrån resultat och uppföljning ska en ny mätning göras i början på 2023. 
Till våren planeras en ytterligare utbildningssatsning för kostombuden på de särskilda boendena. 

Egenkontrollen, nattfastemätningen, planeras att genomföras 2 gånger per år på särskilt boende och sammanfö-
ras med övriga egenkontroller utifrån kvalitetsarbetet som registreras och följs upp i ledningssystemet i Stratsys. 
Dessa återrapporteras till nämnden i den årliga kvalitetsberättelsen. 
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4.3.8 Uppdrag: Utred om biståndsbedömningen för särskilt boende kan bli 

mer tillmötesgående för våra äldre äldre och vilka konsekvenser det 

får. 

Planeringskommentar 

Ett uppdrag avseende att göra en översyn av riktlinjerna och vägledningen för biståndsbedömningen pågår. Ut-
redningsuppdraget gällande biståndsbedömningen för särskilt boende införlivas i den pågående översynen. 

  

4.3.9 Uppdrag: Försörjningsstöd ska snarast leda till egen försörjning 

Allmän beskrivning 

Handlingsplaner med sysselsättningsmål, kompetensutveckling, praktik och aktivitet från början 

Planeringskommentar 

Inom arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten (AMFE) är det arbetet som står i fokus – inte bidraget. 
Kostnaderna för försörjningsstöd i Ale kommun har sjunkit över tid (se bild nedan). 

Enligt rutin ska alla som ansöker om försörjningsstöd vid nyansökan hänvisas till arbetsmarknadscoach för en 
plan mot arbete. Jämfört med för tre år sedan är det betydligt fler som är aktuella hos en coach. Den evidensba-
serade metoden som används och som löper som en röd tråd i arbetet kallas IPS (Individual Placement and Sup-
port). 

Enheten har försökt anpassa insatserna för att möta olika typer av målgrupper så som sjukskrivna, nyanlända och 
arbetssökande. Ambitionen är att samla alla pågående initiativ i en arbetsmarknadsstrategi som lyfts för politisk 
förankring. 

 

4.3.10 Uppdrag: Garanterad utevistelse för boende i särskilt boende 

Allmän beskrivning 

Utevistelse ska garanteras för varje hyresgäst i särskilt boende (om så önskas) 
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Planeringskommentar 

Möjligheten till utevistelse för hyresgästerna på särskilt boende styrs av varje hyresgäst/individs önskemål och 
behov, utifrån ett individuellt och personcentrerat förhållningssätt. För varje hyresgäst görs en överenskommelse 
om behov, önskemål och insatser som dokumenteras i den individuella genomförandeplanen. Vid de tillfällen 
insatser inte utförs dokumenteras det och orsaken, i hyresgästens daganteckningar och journal. 

För att ge en bild över hur enheterna arbetar med utevistelse och vilken tid och utrymme dessa insatser tar på ett 
boende kommer enheterna att närmare mäta och beskriva detta under året. I beskrivningen bör det även framgå 
hur hyresgästerna själva önskar just det stödet och aktiviteten. 

4.3.11 Uppdrag: Utveckla Ung Omsorg till fler/alla 

Allmän beskrivning 

Inför Ung omsorg på alla särskilda boenden för äldre. 

Planeringskommentar 

Under 2023 kommer Ung Omsorg att utökas till att omfatta samtliga fem särskilda boenden för äldre. 

4.3.12 Uppdrag: Höj habiliteringsersättningen 

Allmän beskrivning 

Anpassa habiliteringsersättningen till GRs nivåer. 

Planeringskommentar 

Verksamheten håller på att ta fram jämförande statistik och avser att återkomma till nämnden med ett förslag 
utifrån detta inklusive en kostnadsberäkning. 
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5 Basverksamhet 

5.1 Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 

Ordinärt boende Antal personer över 65 år med hemtjänstbe-
slut 

616 

Antal beviljade timmar hemtjänst 
197 784 

Funktionsstöd Ej verkställda beslut bostad med särskild ser-
vice, (snitt för perioden) 9 

Kostnad per individ i snitt avseende LSS-bo-
ende (exkl. köpta platser) 739 

Särskilt boende och hälso- och sjukvård Antal betaldagar 131 

Dygn på korttid (avser totala antalet dygn) 
4 789 

Individ- och familjeomsorg Akut behov av tak över huvudet, exempelvis i 
form av vandrarhem (antal beslut) 

181 

Öppenvård - intern verkställighet (antal verk-
ställda beslut) 577 

5.2 Kommentar verksamhetsmått 

Antalet mått minskades ner inför 2020 till att endast omfatta ett par stycken per verksamhetsområde. Måtten be-
döms som fortsatt relevanta att följa inom ramen för nämndplan 2023. Beroende på vad den politiskt beslutade 
genomlysningen kommer visa på kan det finnas anledning att komplettera nuvarande verksamhetsmått inför 
2024. 

  

5.3 Beskrivning av basverksamhet 

2023 sjösätts den organisationsförändring som förberetts inom förvaltningen det gångna året. Äldreomsorgen 
blir ett samlat verksamhetsområde och de enheter som arbetar mot flera verksamhetsområden har samlats i ett 
nytt verksamhetsområde under benämningen myndighet och specialiststöd. 

Syftet med organisationsförändringen är att anpassa förvaltningen till framtida utmaningar. Den nuvarande orga-
nisationen bedöms inte ändamålsenlig i en framtid sett till redan kända förändringar avseende lagstiftning och 
omställningen till nära vård. Det nya verksamhetsområdet kommer ha som uppdrag att optimera processer i de 
gemensamma frågorna likvärdigt för alla målgrupper. Detta innebär att det nya verksamhetsområdet kommer ha 
som tydligt uppdrag att öka och förbättra samverkan internt och externt, för att förvaltningen ska vara bättre 
rustad för framtiden. Omställning till nära vård är en ödesfråga för socialtjänsten och såväl i Ale som i andra 
kommuner kommer stort fokus att behöva läggas på dessa frågor. För att nå framgång är bedömningen att det är 
viktigt att de resurser som krävs för arbetet finns inom ramen för ett samlat verksamhetsområde. 

5.3.1 Myndighet och specialiststöd 

Verksamhetsområdet myndighet och specialiststöd omfattar biståndsenheten med ansvar för myndighetsutöv-
ning enligt SoL och LSS samt lagen om färdtjänst och den kommunala primärvården som består av sjukskö-
terske- och rehabenheten. Utöver detta samlar verksamhetsområdet även förvaltningens centrala stödfunktioner 
samt den centrala budgeten för IT. Stödfunktionerna är fördelade på tre enheter och innefattar olika områden 
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såsom bemanning, styrning och uppföljning, lokaler, säkerhet, IT och digitalisering, kvalitet- och patientsäkerhet, 
samt handläggning av avgifter, fakturor och dödsbo. 

Under 2023 kommer verksamhetsområdet initialt arbeta med att utveckla strukturer och arbetssätt som syftar till 
en förbättrad och effektiv samverkan med den övriga förvaltningen. Detta arbete inbegriper inte bara kärnpro-
cesserna gentemot invånare utan också organisatoriska processer såsom exempelvis ledning och styrning. Ef-
tersom verksamhetsområdet innefattar en ny konstellation av funktioner är det viktigt att dessa integreras på ett 
så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt med den övriga organisationen för att kunna skapa största möj-
liga nytta för nämndens målgrupper. 

Utöver det kommuninterna utvecklingsarbetet kommer ett stort fokus också att läggas på den externa samverkan 
med regionen. Det finns goda skäl att anta att kraven på att utveckla den externa samverkan kommer öka under 
året och då i synnerhet gällande gränsdragningsfrågor avseende huvudmännens ansvar för avancerad vård i hem-
met, implementering av nytt system för in- och utskrivningsprocessen samt andra frågor relaterade till omställ-
ningen till en god och nära vård med patientens behov i centrum. 

Verksamhetsområdet kommer också fortsätta att utveckla arbetet med handläggningen av bostadsanpassning och 
färdtjänst som nyligen tagits över av förvaltningen. 

5.3.2 Äldreomsorg 

Verksamhetsområde äldreomsorg består av förebyggande enhet, demensteam, hemtjänst, dagverksamhet för per-
soner med kognitiv svikt, nattpatrull samt särskilda boende. Hemtjänsten utförs inom Lagen Om Valfrihet 
(LOV). Ale hemtjänst är vid ingången av 2023 den enda utföraren av hemtjänstinsatser. 

Verksamhetsområdet har som främsta uppgift att utifrån individuella biståndsbeslut erbjuda Alebor stöd till en 
skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen (SoL). 

De förebyggande insatserna och Ale hemtjänst har som målsättning att möjliggöra självständigt kvarboende i det 
egna hemmet samt att förenkla kommuninvånarnas vardag genom att erbjuda stöd och insatser av god kvalitet, 
med trygghet, delaktighet och kontinuitet. Inom det särskilda boendet erbjuds omfattande trygghets- och om-
vårdnadsinsatser hela dygnet. 

Fokus under året är att 

• fortsätta arbetet med att realisera program för äldreplan och därigenom bibehålla ett fortsatt stort enga-
gemang och delaktighet från medarbetare och kommuninvånare. 

• utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på verksamhetsområdets målgrupper i 
samverkan med frivilliga organisationer och andra samarbetspartners i syfte att motverka ensamhet. 

• utveckling mot en gemensam äldreomsorg där de äldre kommuninvånarna står i fokus genom person-
centrerat- och salutogent förhållningssätt. 

• få stabilitet i personalgrupperna genom att utveckla struktur och tydlighet inom enheterna. 

• fortsatt arbete med kompetensförsörjningen för verksamhetens yrkesgrupper. 

• utveckla och implementera digitala tjänster. 

Utmaningen för verksamheten framgent är att hitta teknik som utvecklar det kognitiva stödet för verksamhetens 
målgrupper samt att fortsätta bevaka den samhälleliga digitaliseringen inom ramen för AllAgeHub och gränsen 
för vad som är den enskildes ansvar respektive kommunens ansvar att tillhandahålla gällande välfärdsteknik. Vi-
dare kommer verksamheten arbeta för fler digitala lösningar som möjliggör större självständighet och trygghet 
för hyresgästerna på särskilda boende, samt arbeta för en ekonomi i balans där optimerad bemanning är en avgö-
rande del. Samarbete mellan enheterna bedöms som en framgångsfaktor som ska fortsätta prägla hela verksam-
hetsområdet. 

5.3.3 Funktionsstöd 

Verksamhetsområde funktionsstöd riktar sig mot såväl barn och unga som vuxna och verkställer alla insatser för 
personer med funktionsnedsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 
socialtjänstlagen (SoL). 
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Omstrukturering av verksamhetens boenden pågår kontinuerligt för att i möjligaste mån kunna verkställa beslut 
om boende på hemmaplan. Ett långsiktigt arbete med att få till målgruppsinriktningar, för att kunna säkerställa 
rätt kompetens mot rätt målgrupp, pågår. Ett nytt LSS-boende öppnades i början av september 2021 samt ytterli-
gare ett väntas färdigställas i Nol vid månadsskiftet februari-mars 2023. Därefter väntas två boende till färdigstäl-
las fram till 2024-2025. 

Fokus 2023 kommer fortsatt att vara på kärnverksamheten, de lagstadgade verksamheterna samt på det pågående 
arbetet för ökad kvalitet genom kompetensutveckling. Detta sker bland annat genom en egen basutbildning som 
ska stärka kunskapsnivån hos medarbetarna. Vidare fortsätter arbetet för en ökad yrkesstolthet genom hälso-
främjande och tillitsbaserat ledarskap och att skapa en stark Vi-känsla inom verksamhetsområdet. Genom ökad 
kvalitet, stödbehovsmätningar samt optimerad bemanning fortsätter verksamhetsområdet arbetet med budget i 
balans under 2023. 

5.3.4 Individ- och familjeomsorg 

Individ- och familjeomsorgen, IFO, ansvarar för myndighetsutövning inom områdena barn och unga, missbruk, 
socialpsykiatri, försörjningsstöd samt familjerätt. Verksamheten ansvarar även för större delarna av verkställighet 
avseende öppenvård enligt SoL samt kommunens ansvar för mottagande av nyanlända och insatser till personer 
som står utanför arbetsmarknaden. 

En utmaning för IFO är bostadsbristen som leder till att personer hamnar utanför, eller riskerar att hamna utan-
för, den reguljära bostadsmarknaden vilket leder till såväl mänskligt lidande som högre kostnader för ekonomiskt 
bistånd. Bristen på bostäder försvårar också möjligheten att verkställa ansvaret utifrån bosättningsansvaret avse-
ende mottagande av nyanlända. Under föregående år har ett avtal ingåtts med det kommunala bostadsbolaget 
och det har också kommit direktiv från staten med möjlighet att söka stimulansmedel för att arbeta mer med me-
toden bostad först. Det är ett utvecklingsarbete som kommer att fortsätta under 2023 där även andra bostadsbo-
lag behöver involveras. Målsättningen för metoden behöver förtydligas och även förankras i de boendesociala 
riktlinjerna. 

Då det i samhället finns olika uppfattningar om vad individ- och familjeomsorgen kan och inte kan göra i olika 
frågor och ibland även rent missvisande information så har verksamheten genomfört en satsning; att synas i sam-
hället. Verksamheten kommer fortsatt arbeta med utveckling av information och kommunikation med civilsam-
hället i syfte att säkerställa att information till allmänheten stämmer överens med vilken form av stöd som är 
möjligt för den enskilde att få, av socialtjänsten, i olika situationer i livet. 

Antalet orosanmälningar avseende barn och unga är fortsatt högt och i många fall är behov av insatser från soci-
altjänsten nödvändiga. Utvecklingen av den interna öppenvården och samverkan mellan myndighet och verkstäl-
lighet fortsätter även under kommande år. Även utvecklingen av familjehemsverksamheten fortsätter med aktiv 
rekrytering av familjehem och arbetet med Skolfam som startat upp under 2022. 

Tillsammans med utbildningsförvaltningen har verksamheten implementerat Insteget som startade som projekt 
InVux. Den verksamheten syftar till att genom god samverkan och synergieffekter skapa kvalitativ utveckling av 
insatserna till unga vuxna som riskerar att hamna utanför den reguljära arbetsmarknaden. Under 2023 kommer 
arbetet att fortsätta för att få verksamheten att fungera väl. Den nu genomförda robotiseringen av vissa delar av 
försörjningsstödet kommer att fortsatt följas och utvecklas under kommande år. Verksamheten hoppas kunna 
vara en del i en förstudie inför ett forskningsprojekt avseende det nya sättet att arbeta med ekonomiskt bistånd 
och vad som sker när vissa delar automatiseras samt hur möjligheterna ser ut för att arbeta än bättre med föränd-
ringsarbete i direktkontakt med klienten. 
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6 Ekonomisk sammanfattning 

6.1 Ekonomisk sammanställning 

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023 

Belopp i tkr Prognos Budget Budget 

Centralt socialförvaltningen 13 428 19 975 11 726 

Individ- och familjeomsorg 143 002 139 971 148 446 

Funktionsstöd 190 539 193 939 207 958 

Myndighet och specialiststöd 72 216 75 131 79 524 

Äldreomsorg 210 120 203 289 232 184 

Totalt 629 305 632 305 679 838 

 

Krig, inflation och ökade pensionsavsättningar är alla orsaker till de utmanande ekonomiska förutsättningarna 
inför 2023. För socialtjänsten specifikt tillkommer bland annat att ett nytt LSS-boende är färdigt för att öppnas 
samt att den demografiska utvecklingen ökat såväl behovet av hemtjänst som av platser på särskilt boende för 
äldre. Socialtjänsten behöver anpassa verksamheten för att klara de ökade kostnaderna. Den i särklass största och 
mest påverkbara delen av förvaltningens kostnader är personalkostnaderna. Av samma skäl är personalen också 
förvaltningens allra största och viktigaste resurs. Konkurrensen om medarbetare hårdnar och risken att förlora 
personal på grund av kortsiktiga lösningar för ekonomi i balans är påtaglig och det skulle snarast förvärra utgång-
släget ytterligare. Det är denna avvägning som lett fram till föreliggande förslag. 

På övergripande nivå kommer effektiviseringskrav att läggas på verksamhetsområdena på så sätt att enheterna 
inte får full kompensation för index. Förvaltningen kommer därmed så långt möjligt avstå från detaljstyrning och 
att peka ut enstaka åtgärder utan enheterna förutsätts bäst kunna avgöra hur de kan arbeta hushållsekonomiskt 
med de tilldelade medlen. 

Gällande det som är statsbidragsfinansierat inom äldreomsorgen förefaller tilldelningen 2023 vara i samma om-
fattning som 2022 varför dessa satsningar kan fortsätta. Undantaget är statsbidraget kopplat till ensamhet som 
inte kommer vara i samma omfattning som 2022. Satsningar kopplade till detta statsbidrag kommer inte kunna 
fortsätta, men delar kommer kunna rymmas inom det generella statsbidraget för äldreomsorg. 

I information från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) framgår att överenskommelse psykisk hälsa kom-
mer fortgå 2023 men att innehållet fortfarande förhandlas och inte kommer vara färdigt förrän i slutet av januari. 
Historiskt har överenskommelsen om psykisk hälsa både omfattat medel som kommunerna kan rekvirera direkt 
och medel som är länsgemensamma. Den del som riktas direkt till kommunen kommer företrädesvis användas 
till delfinansiering av Träffpunkten inom funktionsstöd (socialpsykiatri). Trots detta stöd kommer finansieringen 
inte till fullo täcka behoven för Träffpunktsverksamheten vilket kommer påverka i vilken omfattning verksam-
heten kan erbjudas. Träffpunktsverksamheten kommer alltså under 2023 vara avhängig av medel från överens-
kommelse om psykisk hälsa. 

Korttidsplatser kommer fortsättningsvis säljas till Kungälv men antalet som säljs kommer minskas från 10 till 8 
platser. Trots att två platser då tillförs Ale finns en risk för att inte få till ett tillräckligt bra flöde av egna omsorgs-
tagare/korttidspatienter och därmed en ökad risk för betaldagar. Försäljningen ger ett tillskott till ekonomin som 
helhet. 

LOV-budgeten är oförändrad jämfört med 2022 trots att en ökning sker av antalet timmar som budgeten räcker 
till. Ersättningsmodellen har setts över i särskilt ärende och innebär att ersättningen per utförd timme kommer 
vara lägre 2023 än 2022. Dessa två faktorer sammantaget innebär en risk. Å ena sidan för att antalet timmar blir 
högre än vad LOV-budgeten räcker till. Å andra sidan för att enheterna inte tillräckligt väl lyckas anpassa sig till 
den nya ersättningsmodellen. 

För budget i balans kommer även vakanshållning ske av tjänster, det vill säga att föräldraledigheter och pensions-
avgångar inte tillsätts i vissa verksamheter och att rekryteringsglapp kan förekomma. Inom individ- och familje-
omsorgen (IFO) utgör detta en besparing på 4,4 Mkr. Ramtilldelningen för IFO bygger vidare på att sökta medel 
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från länsstyrelsen beviljas i sin helhet. Inom funktionsstöd (FS) sker vakanshållning av anhörigstödjare och per-
sonligt ombud motsvarande 800 tkr och inom äldreomsorgen kommer ett tillskott av en enhetschefstjänst att 
utebli motsvarande knappt 1 Mkr. Den här typen av åtgärd påverkar arbetsbelastningen för kollegor samt riskerar 
få en negativ inverkan på kvaliteten. Vakanshållande av tjänsten personligt ombud är kanske det tydligaste ex-
emplet då det rör sig om endast en tjänst vilket innebär att erbjudandet om personligt ombud inte kommer fin-
nas under 2023. 

Gällande insatser nattetid i verksamheterna kommer ett uppdrag ges för att se hur en eventuell samordning och 
samplanering av nattinsatser mellan äldreomsorgen och funktionsstöd kan leda till en mer effektiv och robust 
verksamhet. I detta uppdrag finns ett effektiviseringsbehov motsvarande 1 Mkr. 

Besparingar görs 2023 avseende kurs- och konferens för sektorn som helhet om 3,2 Mkr. Undantaget är en ut-
bildning för legitimerad personal där avtal med utbildningsanordnare redan tecknats men där genomförandet 
sker under våren 2023 samt viss annan fortbildning som krävs för yrkesutövningen. Den extra buffert som 
nämnden beslutat om motsvarande 0,3% av omslutningen tas bort. 

Parallellt med budgetarbetet har kommunfullmäktige beslutat om en genomlysning av all verksamhet inom kom-
munen, i syfte att långsiktigt hitta möjlighet att vidta åtgärder som renderar samma eller högre kvalitet till lägre 
kostnad. Arbetet med detta kommer påbörjas så fort som möjligt och förhoppningsvis finns i detta uppdrag 
också ekonomisk potential. 

Ovanstående innebär för förvaltningens del att den av kommunfullmäktige beslutade bufferten motsvarande 1% 
kommer att arbeta från årets första dag. Det kommer alltså att finnas ett effektiviseringsbehov för vilket åtgärder 
ännu ej är identifierade på 6,8 Mkr som bufferten kommer täcka månad för månad, i avvaktan på resultatet av 
genomlysningen. 

Sammanfattningsvis utgörs de största osäkerhetsfaktorerna i budgeten av risk för att LOV-budgeten är underfi-
nansierad, ökad ekonomisk sårbarhet då den centrala bufferten kommer tas i anspråk successivt från och med 
årets början, ansträngd platssituation på särskilt boende (risk för att behöva köpa platser), otillräcklig uppbudge-
tering av IFOs budget för köpt vård samt risk inom funktionsstöd  att inte kunna öppna nytt boende i tid på 
grund av rekryteringssvårigheter vilket driver kostnader då hemtagningseffekter uteblir. 
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7 Personal 

Sjukfrånvaron är fortsatt relativt hög i förvaltningen, även om nivåerna stabiliserats något efter pandemin. Verk-
samhetsområdena kommer fortsatt behöva arbeta målmedvetet med rehabilitering då långa sjukskrivningar, utö-
ver allt det innebär för medarbetaren, också är förenat med stora kostnader för förvaltningen. 

Språkombuden utbildades under hösten 2022 och förväntas komma igång med sitt arbete under 2023. Parallellt 
med detta arbetar förvaltningen med det politiska uppdraget om språktest vid nyanställningar och kommer att 
presentera ett förslag för nämnden under 2023. 

Rekryteringsutmaningen gör sig allt mer gällande, framförallt i de schemaburna verksamheterna. Det är inte 
längre möjligt att ställa krav på undersköterskeutbildning vid rekryteringar utan förvaltningen arbetar med alter-
nativ, såsom anställning i kombination med erbjudande om utbildning, delvis på arbetstid, för att långsiktigt säkra 
kompetens och personalförsörjning. Framåt kommer en rad olika alternativ och insatser krävas för att göra po-
tentiella medarbetare anställningsbara och för att socialtjänsten i Ale fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Att utrymmet för kurs- och konferens tas bort från enheterna under 2023 är naturligtvis en komplicerande faktor 
i detta sammanhang. Samtidigt är bedömningen att socialtjänsten de senaste åren haft möjlighet att göra åtskilliga 
kompetensförstärkande satsningar för olika grupper av medarbetare. Ett år av låg nivå bör därmed kunna vara 
hanterbart. 

Det salutogena förhållningssättet är relativt väl inarbetat på de flesta enheter och detta arbete ska självfallet fort-
sätta då det ligger helt i linje med intentionerna i förslaget till ny socialtjänstlag. 

Under den gångna mandatperioden har förvaltningen arbetat med tillitsdialoger i verksamhetsområdena och best 
practice-besök för de förtroendevalda på några enheter. Modellen har varit uppskattad såväl av förtroendevalda 
som medarbetare och chefer. Inför inledningen av ny mandatperiod kommer ställning att tas till behovet av att 
utveckla och eventuellt förfina dialogerna. En utökad dialog kommer att ske i början av 2023 på några av de sär-
skilda boendena för äldre. 
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ständigt adresseras och vara i fokus.

Gällande budget 2023 påverkas förutsättningarna av krig, inflation och ökade

pensionsavsättningar. För socialtjänsten specifikt tillkommer bland annat att ett nytt LSS-

boende är färdigt för att öppnas samt att den demografiska utvecklingen ökat såväl behovet av

hemtjänst som av platser på särskilt boende för äldre.

Sammanfattningsvis utgörs de största osäkerhetsfaktorerna i budgeten av risk för att LOV-

budgeten är underfinansierad, ökad ekonomisk sårbarhet då den centrala bufferten kommer

tas i anspråk successivt från och med årets början, ansträngd platssituation på särskilt boende

(risk för att behöva köpa platser), otillräcklig uppbudgetering av individ- och

familjeomsorgens budget för köpt vård samt risk inom funktionsstöd att inte kunna öppna nytt

boende i tid på grund av rekryteringssvårigheter vilket driver kostnader då

hemtagningseffekter uteblir.

Ebba Gierow Hanna Kämpe

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare



2(6)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-22

Nämndplan med budget 2023, socialnämnden

IFM, Minnesanteckningar 2022-12-16

Protokoll IFM 2023-01-13

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:
Förvaltningsledning, socialförvatlningen

För kännedom:
Kommunstyrelsen
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Ärendet

Utifrån ett salutogent förhållningssätt med den enskilde ständigt i fokus kommer nämndens

verksamheter arbeta på under 2023 med att optimera de insatser som erbjuds både utifrån ett

kvalitativt perspektiv men även ett ekonomiskt. Ambitionen är att på bästa och mest effektiva

sätt möta behoven från nämndens målgrupper. Verksamheterna behöver identifiera inom vilka

frågor/områden det finns möjlighet till ett win-win koncept – bättre stöd till den enskilde och

ett mer effektivt arbetssätt.

Kompetensförsörjningsfrågan behöver också ständigt adresseras och vara i fokus. För att

trygga kompetensförsörjningen på både kort- och lång sikt behövs en palett av åtgärder,

aktiviteter och förändrade arbetssätt för att möta utmaningen och varje verksamhet likväl som

förvaltningen och kommunen i stort behöver arbeta med och samarbeta kring frågan.

Under den gångna mandatperioden har förvaltningen arbetat med tillitsdialoger i

verksamhetsområdena och best practice-besök för de förtroendevalda på några enheter.

Modellen har varit uppskattad såväl av förtroendevalda som medarbetare och chefer. Inför

inledningen av ny mandatperiod kommer ställning att tas till behovet av att utveckla och

eventuellt förfina dialogerna. 

Ekonomisk bedömning

Krig, inflation och ökade pensionsavsättningar är alla orsaker till de utmanande ekonomiska

förutsättningarna inför 2023. För socialtjänsten specifikt tillkommer bland annat att ett nytt

LSS-boende är färdigt för att öppnas samt att den demografiska utvecklingen ökat såväl

behovet av hemtjänst som av platser på särskilt boende för äldre. Socialtjänsten behöver

anpassa verksamheten för att klara de ökade kostnaderna. Den i särklass största och mest

påverkbara delen av förvaltningens kostnader är personalkostnaderna. Av samma skäl är

personalen också förvaltningens allra största och viktigaste resurs. Konkurrensen om

medarbetare hårdnar och risken att förlora personal på grund av kortsiktiga lösningar för

ekonomi i balans är påtaglig och det skulle snarast förvärra utgångsläget ytterligare. Det är

denna avvägning som lett fram till föreliggande förslag.  

På övergripande nivå kommer effektiviseringskrav att läggas på verksamhetsområdena på så

sätt att enheterna inte får full kompensation för index. Förvaltningen kommer därmed så långt

möjligt avstå från detaljstyrning och att peka ut enstaka åtgärder utan enheterna förutsätts bäst

kunna avgöra hur de kan arbeta hushållsekonomiskt med de tilldelade medlen. 

Gällande det som är statsbidragsfinansierat inom äldreomsorgen förefaller tilldelningen 2023

vara i samma omfattning som 2022 varför dessa satsningar kan fortsätta. Undantaget är

statsbidraget kopplat till ensamhet som inte kommer vara i samma omfattning som 2022.
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Satsningar kopplade till detta statsbidrag kommer inte kunna fortsätta, men delar kommer

kunna rymmas inom det generella statsbidraget för äldreomsorg.

I information från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) framgår att överenskommelse

psykisk hälsa kommer fortgå 2023 men att innehållet fortfarande förhandlas och inte kommer

vara färdigt förrän i slutet av januari. Historiskt har överenskommelsen om psykisk hälsa både

omfattat medel som kommunerna kan rekvirera direkt och medel som är länsgemensamma.

Den del som riktas direkt till kommunen kommer företrädesvis användas till delfinansiering

av Träffpunkten inom funktionsstöd (socialpsykiatri). Trots detta stöd kommer finansieringen

inte till fullo täcka behoven för Träffpunktsverksamheten vilket kommer påverka i vilken

omfattning verksamheten kan erbjudas. Träffpunktsverksamheten kommer alltså under 2023

vara avhängig av medel från överenskommelse om psykisk hälsa.

Korttidsplatser kommer fortsättningsvis säljas till Kungälv men antalet som säljs kommer

minskas från 10 till 8 platser. Trots att två platser då tillförs Ale finns ändå en risk för att inte

få till ett tillräckligt bra flöde av egna omsorgstagare/korttidspatienter och därmed en ökad

risk för betaldagar. Försäljningen ger ett tillskott till ekonomin som helhet.

LOV-budgeten är oförändrad jämfört med 2022 trots att en ökning sker av antalet timmar som

budgeten räcker till. Ersättningsmodellen har setts över i särskilt ärende och innebär att

ersättningen per utförd timme kommer vara lägre 2023 än 2022. Dessa två faktorer

sammantaget innebär en risk. Å ena sidan för att antalet timmar blir högre än vad LOV-

budgeten räcker till. Å andra sidan för att enheterna inte tillräckligt väl lyckas anpassa sig till

den nya ersättningsmodellen.

För budget i balans kommer även vakanshållning ske av tjänster, det vill säga att

föräldraledigheter och pensionsavgångar inte tillsätts i vissa verksamheter och att

rekryteringsglapp kan förekomma. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) utgör detta en

besparing på 4,4 Mkr. Ramtilldelningen för IFO bygger vidare på att sökta medel från

länsstyrelsen beviljas i sin helhet. Inom funktionsstöd sker vakanshållning av anhörigstödjare

och personligt ombud motsvarande 800 tkr och inom äldreomsorgen kommer ett tillskott av

en enhetschefstjänst att utebli motsvarande knappt 1 Mkr. Den här typen av åtgärd påverkar

arbetsbelastningen för kollegor samt riskerar få en negativ inverkan på kvaliteten.

Vakanshållande av tjänsten personligt ombud är kanske det tydligaste exemplet då det rör sig

om endast en tjänst vilket innebär att erbjudandet om personligt ombud inte kommer finnas

under 2023.

Gällande insatser nattetid i verksamheterna kommer ett uppdrag ges för att se hur en eventuell

samordning och samplanering av nattinsatser mellan äldreomsorgen och funktionsstöd kan

leda till en mer effektiv och robust verksamhet. I detta uppdrag finns ett effektiviseringsbehov

motsvarande 1 Mkr.
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Besparingar görs 2023 avseende kurs- och konferens för sektorn som helhet om 3,2 Mkr.

Undantaget är en utbildning för legitimerad personal där avtal med utbildningsanordnare

redan tecknats men där genomförandet sker under våren 2023 samt viss annan fortbildning

som krävs för yrkesutövningen. Den extra buffert som nämnden beslutat om motsvarande

0,3% av omslutningen tas bort.

Parallellt med budgetarbetet har kommunfullmäktige beslutat om en genomlysning av all

verksamhet inom kommunen, i syfte att långsiktigt hitta möjlighet att vidta åtgärder som

renderar samma eller högre kvalitet till lägre kostnad. Arbetet med detta kommer påbörjas så

fort som möjligt och förhoppningsvis finns i detta uppdrag också ekonomisk potential.  

Ovanstående innebär för förvaltningens del att den av kommunfullmäktige beslutade

bufferten motsvarande 1% kommer att arbeta från årets första dag. Det kommer alltså att

finnas ett effektiviseringsbehov för vilket åtgärder ännu ej är identifierade på 6,8 Mkr som

bufferten kommer täcka månad för månad, i avvaktan på resultatet av genomlysningen.

Sammanfattningsvis utgörs de största osäkerhetsfaktorerna i budgeten av risk för att LOV-

budgeten är underfinansierad, ökad ekonomisk sårbarhet då den centrala bufferten kommer

tas i anspråk successivt från och med årets början, ansträngd platssituation på särskilt boende

(risk för att behöva köpa platser), otillräcklig uppbudgetering av IFOs budget för köpt vård

samt risk inom funktionsstöd att inte kunna öppna nytt boende i tid på grund av

rekryteringssvårigheter vilket driver kostnader då hemtagningseffekter uteblir.

Invånarperspektiv

Förändringarna som genomförs för budget i balans kan komma att få en negativ påverkan

avseende kvaliteten på insatser som ges liksom på omfattningen.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Informerad enligt MBL 2022-12-16, se minnesanteckningar som bilaga.

Förhandlad enligt MBL 2023-01-13, se protokoll som bilaga.
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Beslutets genomförande

Nämndplan med budget 2023 kommer ytterligare konkretiseras i planen för respektive
verksamhetsområde. Uppdrag och/eller aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på
helheten kommer där att beskrivas.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan med budget ligger i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. De givna förutsättningarna gör den
ekonomiska situationen ansträngd redan initialt och i föreliggande budgetförslag finns risk för
att vissa enheter redan tidigt på året kan börja driva underskott. Denna risk får balanseras mot
möjligheten att genomlysningen av verksamheten visar potential på andra områden än de som
förvaltningen annars hade föreslagit som effektiviseringsområden.
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1 Nämndens uppdrag 
Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Förskola och skola ska 
ge barn och elever förutsättningar att utveckla förmågor, kunskaper och färdigheter och i samarbete med hem-
men främja den harmoniska utvecklingen till ansvarskännande samhällsmedlemmar. 

Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom: 

• förskola 
• pedagogisk omsorg 
• fritidshem 
• förskoleklass 
• grundskola 
• grundsärskola 
• gymnasieskola 
• gymnasiesärskola 
• kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning 
• särskild utbildning för vuxna 
• utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
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2 Sammanfattning 
2023 står utbildningsnämnden främst inför utmaningen att bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet samt 
lyckas med kompetensförsörjningen. I genomlysningsuppdraget kommer alla att ha möjlighet att bidra till för-
bättrade arbetssätt för att lyckas så bra som möjligt med effektiviseringen på kort och lång sikt. Alla kommer 
också att behöva vara med och bidra i vardagen då personalresurserna minskar i förhållande till barn- och elevan-
talet. Samverkan kommer att vara en viktig del av arbetet på alla nivåer för att samordna resurser och effekti-
viseringsinsatser och utbildningsnämndens presidium kommer att starta med att bjuda in till dialoger. 

Trygghet, fokus på kundnytta en effektivare organisation kommer att få fokus genom målstyrningen och också 
här kommer utbildningsnämndens och förvaltningens samverkan med andra aktörer att öka vilket förväntas leda 
till förbättringar. 

Ökad kundnytta startas upp under året med ett digitaliseringsprojekt som tar sin utgångspunkt i vårdnadshavares 
behov. För bättre sammantagen service och stöd till kommunens invånare kommer fokus i större utsträckning 
riktas mot de brukare som är ungdomar och vuxna i behov av sysselsättning. 

De uppdrag som givits har planerats in för start och genomförande under året och följs upp vid nämndens sam-
manträden för att på bästa sätt nå syftet. 

Nämnden fortsätter de två fokusområdena lika möjligheter till framgångsrikt lärande samt hållbar kompetensför-
sörjning. Inom dessa beskrivs nämndens arbete i enlighet med principen om horisontella mål och följs upp i dia-
log samt i delårsrapporter och årsbokslut. Avseende de pedagogiska resultaten kommer särskilt fokus att bli ut-
vecklingsarbete för ökad närvaro. Kompetensförsörjningen har ett flertal insatser som behöver vara vilande un-
der året då medel prioriteras till kärnverksamheten. Det är dock av största vikt att fortsätta delar av arbetet samt 
planera för fortsatta insatser kommande år. 

I analysen av förra årets personalstatistik framgår att sjukfrånvaron bör vara prioriterat inför 2023 och åtgärder 
planeras i samråd med HR-avdelningen. 
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3 Visionen - Lätt att leva 
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till 
Göteborgs storstadspuls är en tillgång. 

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi: 

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna 
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år 
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi 
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna. 



   

 
 
Nämndplan med budget 2023, Utbildningsnämnden    6(20) 
 

4 Politiska målsättningar 
4.1 Riktningsmål 

4.1.1 Ett tryggare Ale 
Planeringskommentar 
 

Utbildningsförvaltningen utgör en del i ett trygghetsskapande arbete runt Ales ungdomar och där de rör sig. Det 
arbetet ska få förbättrad samordning och ledning genom ny struktur för trygghetsarbetet. 

Tryggheten på nätet ska utvecklas med utgångspunkt i förra årets granskning. 

Fortsätta arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI) för att medverka till goda uppväxtförhållanden och stärka 
skyddsfaktorer i hem, skola, fritid, närområde och samhälle för barn och unga. 

Utifrån kontinuerliga lägesbilder tillsammans med polisen och andra aktörer medverka i att skapa riktade och ef-
fektiva insatser utifrån problembild. 

Fortsatta årliga mätningar och insatser för trygghet bland barn och elever inom ramen för det systematiska kvali-
tetsarbetet. 

  

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale 
Planeringskommentar 
 

Utveckla organiserandet av undervisningen för bästa möjliga effekt. 

Gruppen ungdomar och vuxna behöver i större utsträckning få sina behov av utbildning mötta 

I resursfördelningen säkerställa att få ut mesta möjliga i barn- och elevpeng. 

Möta vårdnadshavare enkelt och effektivt genom väl fungerande digitala tjänster. Medborgarförslaget om en väg 
in blir ett fortsatt projekt som kräver prioriterade resurser. 

  

  

4.1.3 En effektivare organisation i Ale 
Planeringskommentar 
 

Detta kommer främst att besvaras i och med genomlysningsuppdraget som redovisas vid nämndens samman-
träde i mars. 

Av stor vikt är fördjupade dialoger med andra aktörer både inom och utom kommunen och utbildningsnämnden 
bjuder in till dessa under våren. 
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4.2 Nämnden mål 

4.2.1 Lika möjligheter till framgångsrikt lärande 
Här innefattas allas lika tillgång till god utbildning, lika kvalitet på utbildningen oavsett vilken förskola eller skola 
man går på samt att lyckas kompensera för barns och elevers olika förutsättningar. 
Utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande för alla elever. 
 
Lika tillgång till utbildning 
 
Lika tillgång innefattar i sin grund rätten till skolgång genom exempelvis geografisk närhet, där tillgången till ut-
bildning i grundskolan i Sverige och i Ale är god och väl kontrollerad. Tillgång till utbildning i förskola och fri-
tidshem innebär att andelen inskrivna barn ska följas. Forskning på området ska ligga till grund för eventuella 
insatser kopplade till detta. Alla barn och elever ska få plats i Ales utbildning och i lokaler och lärmiljö som är 
lika gynnsamma för resultaten. För äldre elever gäller att alla ska få sin rätt till en utbildning som leder vidare till 
ett gott liv för den enskilde och en hållbar samhällsutveckling där utbildningsnivån är hög. 
 
Lika kvalitet 
 
I alla lärmiljöer, det vill säga mellan och inom varje förskola och skola, ska kvaliteten på utbildningen som ges ge 
lika goda möjligheter till framgångsrikt lärande. Det innebär att utbildningen kan och ska bedrivas delvis olika 
men med lika kvalitetsnivåer och lika goda förutsättningar att nå målen. En kontinuerlig kvalitetsutveckling inom 
det pedagogiska arbetet bygger på att enheterna själva identifierar utvecklingsbehov och får stöd i det lokala för-
bättringsarbetet. Med det skapas goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse och minskade skillnader. För att 
relevant och framgångsrikt utvecklingsarbete ska bedrivas krävs ett väl fungerande och fortsatt utvecklat syste-
matiskt kvalitetsarbete. Det ska finnas en vetenskaplig grund för utvecklingsarbetets innehåll och form. Det inne-
bär bland annat att fortsatt arbete med höga förväntningar samt att utveckla lärmiljö och undervisningens meto-
der för att möta alla elever är av största vikt. Satsningar på pedagogiskt ledarskap och väl fungerande struktur och 
kultur för professionellt lärande ska också prioriteras. 
En ytterligare del i arbetet för lika kvalitet är att följa den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. 
 
Kompensera för skilda förutsättningar 
 
De socioekonomiska förutsättningarna i form av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbildning och in-
komst är idag avgörande för skolframgång i Sverige såväl som i Ale. Forskning visar att segregerade skolor och 
undervisningsgrupper inte gynnar utbildningsresultaten. Skolor och förskolor ska ges förutsättningar genom sam-
hällsplanering och lokal organisation att ha en gynnsam sammansättning av barn och elever. Utbildningen ska 
vara utformad så att de socioekonomiska förutsättningarna inte skapar skillnader i möjligheterna till framgångs-
rikt lärande. Det innebär bland annat att det ska finnas en resursfördelningsmodell som fungerar väl. Resurser 
inom utbildningsområdet är de ekonomiska men också de kompetensmässiga vilka ska satsas och fördelas i syfte 
att kompensera för skilda förutsättningar. Det är en komplex nationell utmaning att lyckas och för det krävs att 
en gedigen forskningsbas kring insatser som har betydelse sprids och ligger till grund för arbetet. Alla verksamma 
i skola och förskola ska ha god kompetens om hur man skapar en undervisning som lyckas kompensera för 
skilda förutsättningar. För att bli en skola eller förskola som lyckas med detta krävs ett långsiktigt och skickligt 
skolledarskap. 
 
Utbildningsnämnden ska: 

• Ta del av det systematiska kvalitetsarbetet med analyser och åtgärder för kommande år 

• Ta del av sociala kartläggningen för Ale kommun, verka för samarbete mellan nämnder samt fatta beslut 
om åtgärder utifrån analys av kartläggningen 

• Verka aktivt för en gynnsam sammansättning av barn och elever i planeringen av skol- och förskole-en-
heter 
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• Verka för goda möjligheter att lyckas med gymnasieutbildning för Ales ungdomar 

• Ta del av forskning och relevant underlag avseende området 

Mått 
Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel elever som har för-
äldrar med förgymnasial el-
ler gymnasial utbildning 
som uppnår behörighet till 
gymnasiet. 

79 % 77,1 % 81 % 

Andel elever som har för-
äldrar med eftergymnasial 
utbildning som uppnår be-
hörighet till gymnasiet. 

92 % 91,7 % 92 % 

4.2.2 Hållbar kompetensförsörjning 
 
Utbildningsverksamheterna står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning. Det behövs kraftfulla 
strategier för att behålla, rekrytera och utveckla medarbetare och chefer samt även nya arbetsorganisationer och 
yrkesroller. 
 
Behålla personal 
 
Den största resurstillgången inom utbildningsnämnden är engagerad och kvalificerad personal. För att behålla 
och stimulera dem ska alla ha goda förutsättningar att utföra och utveckla sitt arbete. Det innebär att alla arbets-
platser ska ha både struktur och kultur som bär för dialog, utveckling och sammanhangsskapande. Ett kontinuer-
ligt och gemensamt professionellt lärande ger stimulans och arbetsglädje parallellt med att verksamheten utveck-
las. 
 
För att nå dit krävs ett långsiktigt ledarskap och chefskap med goda förutsättningar att utföra och utveckla sitt 
arbete. Goda förutsättningar att utföra arbetet innefattar bland annat upplevt friutrymme, god tillgång till stöd-
funktioner, ett hanterbart ansvarsområde samt minskat rapporteringsarbete. Goda förutsättningar för utveckling 
innefattar bland annat att det inom ramen för uppdraget kontinuerligt bedrivs ledarskapsutveckling samt utveckl-
ing mer specifikt i pedagogiskt ledarskap. 
 
Rekrytera personal 
 
Ale ska vid rekrytering attrahera de allra skickligaste inom varje personalkategori. En god kvalitet i kärnverksam-
heterna skapar gott rykte och utgör grunden. 
 
En god andel behörig personal krävs inom alla verksamhetsformer. För att verka för en fortsatt försörjning av 
behöriga förskollärare, ämneslärare och lärare fritidshem krävs en rad insatser som exempelvis attraktiva vägar in 
i Ale för VFU-studenter och nyexaminerade och stöd till utbildning för befintlig obehörig personal. Då det visar 
sig att den viktigaste rekryteringsgrunden för behörig personal är att det redan finns god tillgång på behörig per-
sonal är det angeläget att öka och sprida fördelningen. 
 
Förändra arbetsorganisation och utbilda till nya kategorier 
 
Nuvarande former för organisering bär inte hela vägen in i framtiden. De bristyrken som syns både nationellt 
och i Ale skapar behov av nya sätt att fördela och organisera uppdrag och arbetsuppgifter inom förskola och 
skola. Det i sin tur skapar behov av nya yrkeskategorier som grund för att det gemensamma uppdraget kan bedri-
vas i nya former. Den personal som finns idag är en resurs att strategiskt utbilda vidare för framtiden. Det arbetet 
ska bedrivas utifrån GRs branschråd för förskola och grundskola. 

Kompetensförsörjningsåtgärder är kostsamma och flertalet kommer under 2023 att pausas av ekonomiska skäl. 
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Utbildningsnämnden ska: 

• Finansiera fortsatt stöd till studier för de medarbetare som har påbörjade studier 

• Ta del av strategi för införandet av nya befattningar 

  

  

4.3 Uppdrag 

4.3.1 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument 

Allmän beskrivning 

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument. 

Planeringskommentar 

Nämndens styrdokument får en genomgång och revideras eller avslutas under året. Arbetet sker i samklang med  
ny informationshanteringsplan som kommer att färdigställas för beslut under våren. Området är prioriterat då 
flera av nämndens styrdokument behöver anpassas till rådande förutsättningar. 

4.3.2 Uppdrag: Utbilda förskolans medarbetare kring hedersnorm 

Allmän beskrivning 

Kunskap i förskolan ökar möjlighet till upptäckt och stöd för barn och familjer med hedersproblematik. 

Planeringskommentar 

Uppdraget planeras, genomförs och återredovisas genom delårsbokslut under 2023. 

4.3.3 Uppdrag: Tillgängliggör elevhälsan 

Allmän beskrivning 

Låt barn och unga få tillgång till elevhälsa under deras vakentid även utanför skoltid i former som unga behöver 
och önskar, digitalt, i andra lokaler mm. 

Planeringskommentar 

En kartläggning av elevernas behov med idéer från både elever och verksamheten samt möjligheter till åtgärder 
redovisas vid nämndens sammanträde 29 mars. 

4.3.4 Uppdrag: Kompetensutveckla chefer inom skolan 

Allmän beskrivning 

Fokus för utveckling av arbetsgivarroll, verksamhetsansvar och ledning/styrning. 

Planeringskommentar 

Fokus under våren 2023 är arbetsmiljöansvaret och planeras och genomförs tillsammans med HR-avdelningen. 
Kontinuerligt fortgår också workshops utifrån uppkomna behov av påfyllning av utbildning inom avgränsade 
områden. Planering av höstens innehåll redovisas i delårsboksluten 2023. 
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4.3.5 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen 

Allmän beskrivning 

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten. 

Planeringskommentar 

Genomlysningen genomförs enligt tidplan och redovisas i särskild form vid sammanträdet i mars. 

4.3.6 Uppdrag: Hur kan vi arbeta med individanpassade studiegrupper 

Allmän beskrivning 

Gäller så väl högpresterande elever som de med utmaningar eller diagnoser. 

Planeringskommentar 

Exempel på hur detta genomförs sedan tidigare och de förändringar som görs under 2023 redovisas vid nämn-
dens sammanträde 23 maj. 

Uppdraget att individanpassa undervisningen återfinns i läroplan och skollag beskrivet bland annat enligt nedan: 

"Alla barn och elever i samtliga skolformer och fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 
Det är en övergripande målsättning som ska utmärka utbildningen och som ligger till grund för det som föreskrivs närmare i läropla-
nerna om undervisningens individualisering." 

"Vad innebär det att skolväsendet har ett kompensatoriskt uppdrag? I all utbildning inom skolväsendet ska hänsyn tas till barns 
och elevers olika behov. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-
ningen. Det kallas för det kompensatoriska uppdraget." 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet framkommer i vilken utsträckning enheten lyckas med uppdra-
get samt de åtgärder som vidtas för förbättring. Dessa kan vara såväl organisatoriska som andra åtgärder. De or-
ganisatoriska åtgärderna så som fördelning av lärarresurser och utformande av studiegrupper görs utifrån bedöm-
ning av prioriterade åtgärder och beslutas av rektor i delaktighet med medarbetare och förhandlas i förekom-
mande fall enligt MBL. 

Vid redovisningen i maj beskrivs såväl lokalt som verksamhetsövergripande arbete och resursfördelning som syf-
tar till att möjliggöra individualisering. 

Källor: 3 kapitlet 2 § skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 
662. 

4.3.7 Uppdrag: Hur kan kommunen stärka arbetet mot mobbning 

Planeringskommentar 

Inför 2023 utvecklas arbetet mot diskriminering och kränkande behandling enligt följande vilket förväntas leda 
till förbättrade resultat inom området: 

Förvaltningen följer genom det systematiska kvalitetsarbetet upp att samtliga enheter har reviderade planer mot 
diskriminering och kränkande behandling samt processen med hur de tagits fram. Förvaltningen säkerställer att 
planerna följs och att enheterna därmed har ett främjande och förebyggande arbete. Arbetet beskrivs i kvalitets-
planen för läsåret 22/23 enligt nedan: 

"Trygghet och studiero  

Kvalitetssäkra att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av delaktighet, trygghet, studiero och lust att 
lära. 
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• Kartlägga, följa upp och analysera att det finns tillitsfulla relationer mellan skolpersonal och elever. 
• Kartlägga, följa upp och analysera att värdegrundsarbetet är systematiserat" 

Inför 2023 finns ett digitalt system för att anmäla misstänkta fall av diskriminering och kränkandebehandling. 
Systemet ger ett tillförlitligt underlag för övergripande analyser och åtgärder som hittills saknats. I det följer hu-
vudmannen att inkomna anmälningar utreds och följs upp för att säkerställa att insatser sätts in och åtgärder vid-
tas. Inkomna klagomål, anmälningar till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet  kopplade till kränkningar 
eller brist på trygghet och studiero ger huvudmannen bättre förutsättningar för ledning och styrning i det syste-
matiska kvalitetsarbetet avseende detta område där enheternas arbete följs upp flera gånger per år. Arbete och 
resultat redovisas för nämnd vid läsårsslut 22/23 samt terminsuppföljning ht 2023. 



   

 
 
Nämndplan med budget 2023, Utbildningsnämnden    12(20) 
 

5 Basverksamhet 
5.1 Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Barnomsorg, barn 1-5 år Antal barn i kommunala 
förskolor i Ale 1 804 1 822 1 836 

Antal barn i pedagogisk 
omsorg, kommunal i Ale 30 30 23 

- varav barn från andra 
kommuner i förskola och 
pedagogisk omsorg 

15 11 15 

Ale-barn i fristående verk-
samhet 172 171 181 

Ale-barn i kommunal verk-
samhet i annan kommun 12 14 10 

Summa Ale-barn i förskola 
och pedagogisk omsorg 2 003 2 026 2 035 

Grundskola Förskoleklass 
- årskurs 9 

Elever årskurs F-6    

Elever i kommunala skolor 
i Ale, F-6 2 981 3 028 3 033 

- varav elever från andra 
kommuner, F-6 56 56 47 

Ale-elever i andra skolor 
(fristående och kommu-
nala) F-6 

244 240 253 

- varav Ale-elever F-6 i fri-
stående verksamhet 214 217 215 

- varav Ale-elever F-6 i 
kommunal verksamhet i 
annan kommun 

30 23 38 

Summa Ale-elever, F-6 3 169 3 212 3 239 

Elever årskurs 7-9    

Elever i kommunala skolor 
i Ale, årskurs 7-9 1 123 1 139 1 195 

- varav elever från andra 
kommuner, 7-9 52 51 61 

Ale-elever i andra skolor 
(fristående och kommu-
nala) 7-9 

164 165 166 

- varav Ale-elever 7-9 i fri-
stående verksamhet 140 144 150 

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

24 21 16 

Summa Ale-elever, 7-9 1 235 1 253 1 300 

Summa Ale-elever, F-9 4 403 4 465 4 539 

Fritidshem Antal barn på kommunala 
fritidshem i Ale 1 658 1 719 1 744 

- varav barn från andra 
kommuner i fritidshem 30 27 28 

Ale-barn i andra fritidshem 
(fristående och kommu-
nala) 

178 180 179 

- varav Alebarn på fritids-
hem i fristående verksam-
het 

166 167 160 
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Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

- varav Alebarn på fritids-
hem i kommunal verksam-
het i annan kommun 

12 13 19 

Summa Ale-barn i fritids-
hem 1 806 1 872 1 895 

Grundsärskola Antal elever i kommunal 
särskola i Ale 42 36 41 

- varav barn från andra 
kommuner i särskola 2 2 0,5 

Ale-elever i annan särskola 
(fristående och kommunal) 2 3 1,5 

Summa Ale-elever i 
särskola 42 37 42 

- varav integrerade Ale-ele-
ver i särskola 2 2 1 

Modersmålsundervisning 
och studiehandledning 

Elever som har moders-
målsundervisning 624   

Elever som har studie-
handledning 116   

Gymnasium Antal elever i Ale gymna-
sium IM 109 90 72 

-varav elever från andra 
kommuner 24 18 29 

IM-komvux  53 63 

-varav elever från andra 
kommuner  16  

Ale-elever i andra gymna-
sieskolor (fristående och 
kommunala) 

1 138 1 147 1 197 

Summa Ale-elever i gym-
nasium 1 223 1 256 1 303 

Gymnasiesär Ale-elever i gymnasiesär 
(fristående och kommunala 
i andra kommuner) 

25 28 32 

Summering Antal Ale-barn och elever i 
förskola grundskola och 
gymnasium 

7 713 7 812 7 919 

Kommunala aktivitetsan-
svaret 

Antal ungdomar inom kom-
munala aktivitetsansvaret 87   

Arbete 50   

Studier, vux, folkhögskola, 
utomlands 11   

Ingen sysselsättning 3   

Annan aktivitet (ex sjukskri-
ven) 7   

Föräldralediga 0   

Åtgärd via det kommunala 
aktivitetsansvaret 13   

Åtgärd via annan aktör 1   

Uppgift saknas 2   

Komvux Antal elever på gymnasial 
och grundläggande nivå 422   

Antal på gymnasial och 
grundläggande nivå (om-
räknat till heltidsplatser) 

97   

- varav elever från andra 
kommuner, komvux 

32 
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Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Ale-elever komvux i annan 
kommun 73   

Antal elever på SFI 108   

- varav elever från andra 
kommuner, SFI 14   

Ale-elever SFI i annan 
kommun 3   

5.2 Beskrivning av basverksamhet 

5.2.1 Förskola och pedagogisk omsorg (ålder 1-5 år) 
Ale kommun har 26 förskolor samt pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i Skepplanda och Älvängen. Inom 
verksamheten finns också en familjecentral med Öppen förskola. Förskola erbjuds inom fyra månader till alla 
som har rätt till och söker plats. Kommunens förskolor har öppet 06.00-18.00 men pedagogisk omsorg kan, om 
kommunens kriterier är uppfyllda, erbjudas på lämplig enhet även utanför dessa tider måndag till torsdag. 

Förskolan har uppdraget att lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska stimulera barns utveckling 
och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Leken är viktig för varje barns utveckling och lärande och ska därför 
medvetet användas för att lustfyllt stimulera fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tän-
kande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intres-
sen, motivation och drivkraft att söka kunskap och de ska därför vara delaktiga och ha inflytande över miljöns 
utformning och planeringen av verksamheten. 

5.2.2 Fritidshem 
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska 
vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rö-
relse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Fritidshem-
met kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan genom att arbeta mot målen i läroplanen för 
fritidshem samt syfta till att ge eleverna en meningsfull fritid. 

5.2.3 Förskoleklass och grundskola (ålder 6-16 år) 
Den obligatoriska verksamheten inom nämndens ansvar består av 13 registrerade skolenheter (Kronaskolan och 
Da Vinciskolan är uppdelad i två enheter). Dessutom har nämnden inom detta verksamhetsområde ansvar för 
förskoleklass och fritidshemmen. 
Skolorna är fördelade i kommunens områden och har olika åldersfördelning. På Garnvindeskolan och Nödinge-
skolan går elever i förskoleklass till årskurs 3, Himlaskolan, Nolskolan och Surteskolan har elever i förskoleklass 
till årskurs 6. Kronaskolan är uppdelad i två enheter med elever i årskurs F-6, varav flera klasser i förskoleklass-
årskurs 2 är placerade i Madenhuset. Alboskolan och Kyrkbyskolan har elever i årskurs 4-6. Aroseniusskolan och 
Da Vinciskolan har elever i årskurs 7-9, Bohusskolan är den enda skola i kommunen med elever från förskole-
klass till årskurs 9. 

Skolans övergripande uppdrag och därmed utbildningsnämndens uppdrag, innebär att utbildningen ska vara lik-
värdig och att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Skolan ska dessutom 
arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Eleverna ska ges stöd och stimulans så 
att de utvecklas så långt som möjligt. Det innebär att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

Förskoleklassens utbildning utgår ifrån en helhetssyn på eleven. Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att 
stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov 
och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också 
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kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska 
eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola 
till skola och fritidshem. 

5.2.4 Grundsärskola 
Särskolan är en skolform som är rättighetslagstiftad. Vilket innebär att det finns ett ansökningsförfarande. Vård-
nadshavare ansöker om plats i särskolan och ett mottagningsteam utreder om eleven är behörig till särskolan. 

Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I utbildningen ska hänsyn tas till barns 
och elevers olika behov. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsätt-
ningar. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Det innebär att skolan ska 
sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Barn 
och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden samt främja lusten att lära. Alla som arbetar i skolan 
ska verka för att utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling. Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga ut-
veckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan 
utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att 
nya metoder prövas och utvecklas. 

Grundsärskola är organiserad som en enhet och undervisningen bedrivs på Kronan för årskurs 1-6 och på Aro-
seniusskolan för årskurs 7-9.  Ett antal elever går individintegrerade på sin hemskola med specialpedagogiskt stöd 
från Särskolan. Kommunen har ingen egen Gymnasiesärskola utan Ale köper platser i framför allt Kungälv. 

5.2.5 Gymnasium 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom Gymnasieskolan syftar till att elever ska inhämta och ut-
veckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbild-
ningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad er-
farenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och re-
spekt för vår gemensamma miljö. 

I Ale bedrivs utbildning inom introduktionsprogrammen, IMA, Individuellt alternativ, IMS, Språkintroduktion, 
samt ett begränsat antal platser inom IMY, yrkesutgångar. 

All annan gymnasial utbildning på nationella program köper Ale sedan några år tillbaka och då främst inom Gö-
teborgsregionen (GR). 

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasie-
särskolan och som inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen har ett motivationsskapande och 
aktivitetsskapande uppdrag med fokus på utbildning. 

5.2.6 Enheten för flerspråkighet 
Enheten för flerspråkighet är en central enhet som tillhandahåller modersmålsundervisning och studiehandled-
ning. För elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska organiseras och genomförs undervisning 
i modersmål och studiehandledning på modersmålet finns för de elever som har behov av stöd på sitt modersmål 
för att nå måluppfyllelse. 

5.2.7 Elevhälsa 
Elevhälsan är centralt organiserad med professionerna skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare. 
De fyra professionerna ingår, tillsammans med lokal specialpedagog, i skolornas elevhälsoteam som leds av rek-
tor. Elevhälsans uppdrag är att främst vara förebyggande och hälsofrämjande, elevhälsoteamet ska stödja elevers 
utveckling mot läroplanernas mål. 
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5.2.8 Vuxenutbildning och SFI 
Enligt skollagen (2010:800) är det gemensamma målet för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 
vuxna och utbildning i svenska för invandrare att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möj-
lighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och sam-hällslivet 
samt att främja sin personliga utveckling. 

Vuxenutbildningen ska enligt skollagen utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Den kan ha 
formen av undervisning, handledning och vägledning samt bedömning av måluppfyllelse och kunskaper. Inom 
vuxenutbildningens samt-liga skolformer gäller att utbildningen ska vara kursutformad. 

Vuxenutbildningen syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna och därmed verka för ökad jämlikhet och social 
rättvisa. Den ska tillgodose de vuxnas individuella önskemål om vidgade utbildningsmöjligheter och ge dem till-
fälle att komplettera tidigare utbildning samt att kontinuerligt skaffa sig nya kunskaper och kompetenser för ett 
föränderligt samhälls- och arbetsliv. 

Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig funktion i Ale kommuns arbete med hållbarhet enligt Agenda 
2030. Ansvaret består idag av den kommunala vuxenutbildningen med uppdrags- och påbyggnadsutbildningar, 
utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Vissa utbildningar som Ale 
inte kan erbjuda köps in av externa aktörer och kommuner. 
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6 Ekonomisk sammanfattning 
6.1 Ekonomisk sammanställning 

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023 

Belopp i tkr Prognos Budget Budget 

Utvecklingsreserv 1 850 1 000 9 518 

Ledning och administration 0 32 859 27 172 

Förskola centralt, förskolenheter -2 700 209 682 214 055 

Förskola köpta, sålda 600 23 479 25 285 

Grundskola centralt, fskklass, grundskola, fritids -600 362 979 375 660 

Grundskola köpta, sålda, skolskjuts -1 600 37 838 40 971 

Enheten för flerspråkighet 0 10 682 11 654 

Övergripande verkchef elevhälsa, särskola, gymn, komvux -500 6 096 6 914 

Elevhälsa 750 23 873 24 877 

Särskola 0 38 289 42 131 

Gymnasium köpta, sålda 600 127 758 139 717 

Ale Gymnasium inkl. IM-Komvux -1 700 20 209 21 293 

Komvux 300 12 584 12 577 

Totalt -3 000 907 328 951 824 

Utbildningsnämnden har för 2023 fått en ökad ram med 4,90 procent. Ramökningen består av bland annat mål-
gruppsmodellen (80 procent), inflation (2 procent), löneökningar, sociala avgifter och pensionskostnader. Till 
2023 centraliseras semesterlöneskulden och nämndadministration vilket innebär att budget samt kostnad flyttas 
från utbildningsnämndens budgetram. Inför 2023 ger världsläget en svår ekonomisk situation för landet, vilket 
återspeglas i tilldelad ram. Budgetförslaget omfattar en besparing på 9,1 mnkr, inflationen uppgår till mer än 2 
procent och prisindex för interkommunal ersättning ökar med 4,5 procent. 

Årets volymökningar i barn- och elevantal uppgår till 0,4 procent för förskolan, 1,7 procent för grundskolan, 1,2 
procent för fritidshem, 13,9 procent för särskola samt 3,7 procent för gymnasieeleverna. 

För år 2023 beräknas prisindex kommunal verksamhet (PKV) uppgå till 6 procent. PKV är ett index avsett att 
användas som underlag vid beräkning av kommunernas kostnadsutveckling för kommande budgetår. För att en-
heterna ska få samma förutsättningar som föregående år skulle barn- och elevpengen behöva öka i samma nivåer 
som PKV. Till 2023 ökar barnpengen med 4,28 procent och elevpengen med i snitt 4,22 procent. 

Inriktning  

Utifrån tilldelad ram har prioriteringen i första hand varit att barn- och elevpengen (inkl. fritidshemspeng) ska 
indexeras upp med PKV och därmed möjliggöra så mycket personal som möjligt i kärnverksamheten. 

Verksamheterna har i huvudsak bedömts lika avseende omfattning på minskning av tilldelad peng. 

Alla ansvar har gåtts igenom och möjliga förändringar har gjorts avseende avtal, abonnemang och liknande kost-
nader. NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är ett sådant exempel som upphör. 

Därefter har antalet tjänster på sektor och verksamhetsnivå minskats, främst genom vakanshållning för snabb 
effekt. 

Alla relevanta statsbidrag har sökts och användandet har reviderats. Statsbidragen totalt omfattar ca 50 mkr och 
utgör därmed en stor möjlighet men också stor risk då det finns osäkerheter i både tilldelning och vad som får 
behållas. 

En omdisponering av centrala och lokala resurser och uppdrag har gjorts för att åstadkomma effektivitet, gemen-
samt ansvarstagande samt transparens i fördelningen av medel. 

Inom ramen för genomlysningsuppdraget görs fortsatta analyser och förslag på åtgärder, en kartläggning av 
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administrativa tjänster har påbörjats. 

Generellt 

Riskbedömningar och åtgärder kommer att behöva göras lokalt i samband med vårens fackliga förhandlingar 
som sker utifrån varje enhets budgetarbetet och lokala förutsättningar. Risker och åtgärder behöver bedömas uti-
från möjlighet att upprätthålla kontinuitet, god och likvärdig utbildning samt upplevd trygghet och hälsa.  

Besluts-/verksamhetsområden 

Utvecklingsreserv 

1% avsätts i enlighet med regeln till utvecklingsreserven. Den är avsedd att användas för målgruppsförändringar 
under året men kan även användas till att täcka eventuella uppkomna underskott. 

Ledning och administration 

Ledning och administrations budgetram förändras inför 2023 som en del av besparingen men också då både se-
mesterlöneskulden och nämndadministrationen centraliseras, vilket innebär att budget samt kostnad flyttas till 
kommunstyrelsen. Här återfinns också det sparkrav som ännu inte har planerade åtgärder. 

Förskola inkl. pedagogisk omsorg 

De ekonomiska förutsättningarna förskolan fått inför 2023 har inneburit ett arbete med ett antal olika bespa-
ringar och effektiviseringar. Barnpengen får en indexökning inför 2023 men når inte upp till samma nivåer som 
PKV. Effekten av att barnpengen inte höjs i samma nivå som PKV beräknas försämra förskolans personaltäthet 
till 5,3 barn per personal jämfört med 5,0 i oktober 2021. I oktober 2022 var antal barn per personal 5,2. Den 
senaste jämförelsesiffran för gruppen pendlingskommuner nära storstad var 2021 med 5,5 barn per personal, i de 
tre tvillingkommunerna som Ale jämför sig med var personaltätheten högre, 5-5,4 barn per personal 2021. 

Inför 2023 görs en omfördelning av statsbidrag för att bland annat hjälpa förskolenheterna att fortsatt sträva ef-
ter minskade barngrupper. I barnpengen för pedagogisk omsorg ingår omkostnadsersättning och den ersätt-
ningen ökar inte inför 2023, vilket gör att indexökningen för pedagogisk omsorg ser ut att vara lägre än försko-
lans indexökning. 

För att alla verksamheter ska få ett liknande sparbeting har från förskolan omfördelats mer än ordinarie beräk-
ningsmodell visade. Under 2023 beräknas bland annat de externa intäkterna öka kopplade till förskolan vilket gör 
att förskolan inte behöver lika stor del av sektorns tilldelade budgetram. Även då förskolan endast har en ökad 
budgetram med 2% så kan barnpengen ökas med 4,28%. 

Nytt inför 2023 är att förskolans budget på enhetsnivå är lagd utifrån en uppskattad beräkning där varje anställd 
inte utgör en 100 % kostnad varje dag året ut då personal är tillfälligt frånvarande såsom sjuk, tar ut VAB etc och 
där vikarietillsättning inte är nödvändig. Det här innebär att enheterna behöver arbeta med en medveten beman-
ningsplanering. Genom detta tillvägagångssätt möjliggörs att bibehålla personal motsvarande 10 årsarbetare. Till-
vägagångssättet innebär även att inte behöva försämra nyckeltalet barn per pedagog mer än nödvändigt utifrån 
tilldelad barnpeng. 

Konsekvenserna kommer att variera på enheterna utifrån deras lokala förutsättningar, men den generella bilden 
är att både ordinarie bemanning och vikarietillsättningen behöver minska på samtliga enheter. Projektet Treklö-
vern som har möjliggjort kompetensutveckling och reflektionstid för hela arbetslag upphör vilket ger minskad tid 
att följa upp och utveckla sin verksamhet. 

Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

De ekonomiska förutsättningarna grundskolan fått inför 2023 har inneburit ett arbete att genomlysa intäkter och 
kostnader och det fortsätter in i genomlysningsuppdraget. 

En omfördelning av statsbidraget för likvärdig skola har genomförts där resurser flyttats från centrala uppdrag ut 
till skolenheterna. Genomlysning samt reducering av centrala kostnader som tilläggsanslag, övriga kostnader, kul-
turgarantin och centrala tjänster medför att elevpengen får en ökning men inte i samma nivå som PKV. 

Effekten av att elevpengen inte höjs i samma nivå som PKV beräknas försämra personaltätheten i grundskolan, 
förskoleklass och fritidshem. Lärartätheten i grundskolan F-9 beräknas minska till 13,6 elever per lärare jämfört 
med oktober 2022, 13,3 elever per lärare. Den senaste jämförelsesiffran för gruppen pendlingskommuner nära 
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storstad var 2021 med 13,5 elever per lärare, i de tre tvillingkommunerna som Ale jämför sig med var lärartät-
heten högre, 12–12,9 elever per lärare 2021. Den största förändringen av personaltätheten är antal elever per pe-
dagogisk personal som minskar då antal resurspersoner per elev minskar. Antal elever per pedagogisk personal i 
årskurs F-9 ökar till 11,5 elever per personal jämfört 10,3 i oktober 2022. 

I fritidshemmen beräknas antal elever per personal öka igen till 28,4 elever per personal, jämfört med 23,7 i okto-
ber 2021 och 27,7 i oktober 2022. Den senaste jämförelsesiffran för gruppen pendlingskommuner nära storstad 
var 2021 med 22,6 elever per personal, i de tre tvillingkommunerna som Ale jämför sig med var personaltätheten 
högre, 18,5–23 elever per personal 2021. 

Grundskola köpta, sålda och skolskjuts 

För 2023 har budgeten för köpta platser, skolskjuts och specialskolor behövt utökas för att bättre matcha kostna-
derna. Detta är främst fasta kostnader som ej går att påverka under budgetåret. 

Flerspråkighet 

Flerspråkighet får under 2023 ta en del av sparbetinget samtidigt som man inte får del av statsbidraget likvärdig 
skola. 

Elevhälsa inkl. Älvängens fotosyntes, näta, gula villan 

Elevhälsan tar sin del av sparbetinget genom en omfördelning av statsbidraget likvärdig skola som i stället kom-
mer tillfalla grundskolan. Detta innebär att gula villa (Älvängenskolans särskilda undervisningsgrupp, Fotosyntes 
och Näta) inom elevhälsan får ett större spar och behöver se över sina personalkostnader för att kunna uppnå en 
budget i balans. Elevhälsan har ej ytterligare sparbeting då elevhälsan ansöker om statsbidrag för förstärkt elev-
hälsa vilket kräver att personaltätheten bibehålls jämfört de två föregående åren. 

Särskola och gymnasiesärskola 

Särskolan har tilldelats ett sparbeting, vilket medför att kostnadsnivån måste sänkas inom grundsärskolan. 
Grundsärskolans elevpeng får också en ökning i mindre utsträckning men inte i samma nivå som PKV. Gymna-
siesärskolan består enbart av köpta platser och uppräknas enligt GR-prislista med 4,5%. Det är främst volymök-
ningarna som gör att särskolans budgetram, innefattande grund- samt gymnasiesär, ökar i omfattning inför 2023. 

Gymnasium köpta, sålda 

Gymnasiets köpta och sålda platser har fått en indexökning då kostnaderna är direkt kopplade till GR-prislista 
som ökar med 4,5 % till år 2023. Detta innebär att gymnasiets kostnader till 2023 kommer att öka avsevärt. Bud-
get har tilldelats för att matcha dessa kostnader, då de ej går att påverka. 

Ale gymnasium och IM-Komvux 

Ale gymnasium och IM-Komvux har tilldelats ett sparbeting, vilket medför att kostnadsnivån måste sänkas på 
enheterna. 

Komvux 

Komvux har tilldelats ett sparbeting inför 2023 vilket medför att kostnadsnivån måste sänkas. 
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7 Personal 
Analys och kommentar 

Området hållbar kompetensförsörjning är fortsatt ett av två huvudfokus för utbildningsnämndens verksamheter. 
Bristen på utbildade lärare förväntas öka både nationellt och regionalt vilket innebär stora utmaningar för fram-
tida rekrytering. Till de enheter där barnen redan möter hög andel outbildad personal är det särskilt svårt att re-
krytera. Att fortsätta höja medarbetares kompetensnivå, stärka det pedagogiska ledarskapet och att utveckla en 
hållbar arbetsorganisation för framtiden är en stor utmaning under 2023 och vidare. 

I förskolan förväntas personaltätheten på en övergripande nivå vara högre, men förskollärartätheten är lägre. Ale 
har en högre förskollärartäthet än gruppen pendlingskommuner nära storstad, 13,3 barn per förskollärare jämfört 
med 14,5, men väsentligt lägre än tvillingkommunerna som har 9,3-11,6 barn per legitimerad förskollärare. 

I Ales fritidshem är både personaltäthet och andel utbildade lärare låg och antal elever per personal beräknas öka 
ytterligare. Ale har fler elever per heltidsanställd personal och väsentligt lägre andel behöriga lärare än jämförelse-
kommunerna. Endast 25 procent av personalen har pedagogisk högskoleutbildning. 

Lärartätheten i grundskolan F-9 beräknas minska till 13,6 elever per lärare, det är ungefär samma nivå som den 
senaste jämförelsesiffran för gruppen pendlingskommuner nära storstad, men i de tre tvillingkommunerna som 
Ale jämför sig med var lärartätheten högre, 12–12,9 elever per lärare 2021. Den största förändringen av perso-
naltätheten är antal elever per pedagogisk personal som försämras då antal resurspersoner per elev minskar. 

Skillnaden i nyckeltal kan i vissa fall verka små, men påverkar bemanning av förskola och fritidshem. Barn och 
elever i förskolan och fritidshemmen har rätt att vara i verksamheten under hela den tid då vårdnadshavare har 
behov utifrån arbete och studier. En utmaning är att organisera utbildningen så att personalen både räcker till att 
täcka upp för öppettider och samtidigt hålla en hög undervisningskvalitet då flesta barn är i verksamheten. Elever 
i grundskolan behöver möta behöriga lärare i alla ämnen. En utmaning blir att organisera utbildningen så att be-
höriga lärarresurserna räcker till för alla elever. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög på grund av covid 19-pandemin och de långsiktiga effekterna på personalens må-
ende kan påverka ytterligare. Inför 2023 utmanas vikariesituationen både utifrån resurstilldelning och tillgång till 
vikarier. Fortsatta insatser tillsammans med HR-avdelningen är av stor vikt för minskad sjukfrånvaro. 

  

  

  



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 1 Dnr UBN.2023.24

Nämndplan och budget 2023

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndplan och budget för 2023.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Deltagande i beslut

Anette Håkansson (S), Lena Orstadius (S), Elinor Gandee (V) och Linda
Hoffberg (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens nämndplan och budget för 2023 består av tre
övergripande riktningsmål och sju uppdrag från Ale kommuns
verksamhetsplan samt två specifika nämndmål. Riktningsmålen handlar om att
skapa ett tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale.
Utbildningsnämnden fortsätter med de två fokusområdena lika möjligheter till
framgångsrikt lärande samt hållbar kompetensförsörjning. De uppdrag som
givits har planerats in för start och genomförande under året och följs upp vid
nämndens sammanträden för att på bästa sätt nå syftet.

2023 står utbildningsnämnden främst inför utmaningen att bedriva en mer
kostnadseffektiv verksamhet samt lyckas med kompetensförsörjningen.

Utbildningsnämnden har för 2023 fått en ökad ram med 4,90 procent. För år
2023 beräknas prisindex kommunal verksamhet (PKV) uppgå till 6 procent.
Inför 2023 ger världsläget en svår ekonomisk situation för landet, vilket
återspeglas i tilldelad ram. Budgetförslaget omfattar en besparing på 9,1
miljoner kronor.

Förvaltningen bedömer sammantaget att planeringen kommer bidra till
måluppfyllelse av kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Risker och åtgärder i samband med minskad bemanning behöver bedömas
utifrån möjlighet att upprätthålla kontinuitet, god och likvärdig utbildning samt
upplevd trygghet och hälsa. Förvaltningen ser vikten av att de riskbedömningar
och åtgärder som behöver göras görs lokalt utifrån enheternas förutsättningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-13



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämndens nämndplan och budget 2023

Barnkonsekvensanalys

Förhandlingsprotokoll 2023-01-19

Protokollsanteckning

Anette Håkansson (S) lämnar följande protokollsanteckning för
Socialdemokraternas, Centerpartiet och Vänsterpartiets räkning:

"Då ett förslag på annan nämndplan ooch budget skulle kräva stora
förändringar i hela verksamhetens prioriteringar redan i ett tidigt skede i dess
framtagandeprocess. Samverkans verksamhetsplan och budget innebär
besparingar i verksamheten som vår budget inte hade inneburit. Därför väljer
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet att inte delta i beslutet
rörande verksamhetsplan och budget 2023"

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef, Åsa Ericson
Verksamhetsutvecklare, Maggan Melander



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Utbildningsförvaltningen

Diarienummer: UBN.2023.24
Datum: 2023-01-13
Verksamhetsutvecklare: Maggan Melander

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Nämndplan och budget 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndplan och budget för 2023.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens nämndplan och budget för 2023 består av tre övergripande riktningsmål
och sju uppdrag från Ale kommuns verksamhetsplan samt två specifika nämndmål.
Riktningsmålen handlar om att skapa ett tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale.
Utbildningsnämnden fortsätter med de två fokusområdena lika möjligheter till framgångsrikt
lärande samt hållbar kompetensförsörjning. De uppdrag som givits har planerats in för start
och genomförande under året och följs upp vid nämndens sammanträden för att på bästa sätt
nå syftet.

2023 står utbildningsnämnden främst inför utmaningen att bedriva en mer kostnadseffektiv
verksamhet samt lyckas med kompetensförsörjningen.

Utbildningsnämnden har för 2023 fått en ökad ram med 4,90 procent. För år 2023 beräknas
prisindex kommunal verksamhet (PKV) uppgå till 6 procent. Inför 2023 ger världsläget en
svår ekonomisk situation för landet, vilket återspeglas i tilldelad ram. Budgetförslaget
omfattar en besparing på 9,1 miljoner kronor.

Förvaltningen bedömer sammantaget att planeringen kommer bidra till måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Risker och åtgärder i samband med minskad bemanning behöver bedömas utifrån möjlighet
att upprätthålla kontinuitet, god och likvärdig utbildning samt upplevd trygghet och hälsa.
Förvaltningen ser vikten av att de riskbedömningar och åtgärder som behöver göras görs
lokalt utifrån enheternas förutsättningar.
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Åsa Ericson Maggan Melander

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-13

Utbildningsnämndens nämndplan och budget 2023

Barnkonsekvensanalys

Förhandlingsprotokoll

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef, Åsa Ericson, (asa.ericson@ale.se)

Verksamhetsutvecklare, Maggan Melander, (maggan.melander@ale.se)

Ärendet

Utbildningsnämndens nämndplan och budget för 2023 består av tre övergripande riktningsmål
och sju uppdrag från Ale kommuns verksamhetsplan samt två specifika nämndmål.
Riktningsmålen handlar om att skapa ett tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale.
Utbildningsnämnden fortsätter med de två fokusområdena lika möjligheter till framgångsrikt
lärande samt hållbar kompetensförsörjning. De uppdrag som givits har planerats in för start
och genomförande under året och följs upp vid nämndens sammanträden för att på bästa sätt
nå syftet.

2023 står utbildningsnämnden främst inför utmaningen att bedriva en mer kostnadseffektiv
verksamhet samt lyckas med kompetensförsörjningen.

Utbildningsnämnden har för 2023 fått en ökad ram med 4,90 procent. För år 2023 beräknas
prisindex kommunal verksamhet (PKV) uppgå till 6 procent. Inför 2023 ger världsläget en
svår ekonomisk situation för landet, vilket återspeglas i tilldelad ram. Budgetförslaget
omfattar en besparing på 9,1 miljoner kronor.

I genomlysningsuppdraget kommer alla att ha möjlighet att bidra till förbättrade arbetssätt för
att lyckas så bra som möjligt med effektiviseringen på kort och lång sikt. Alla kommer också
att behöva vara med och bidra i vardagen då personalresurserna minskar i förhållande till
barn- och elevantalet. Samverkan kommer att vara en viktig del av arbetet på alla nivåer för
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att samordna resurser och effektiviseringsinsatser och utbildningsnämndens presidium
kommer att starta med att bjuda in till dialoger.

Trygghet, fokus på kundnytta en effektivare organisation kommer att få fokus genom
målstyrningen och också här kommer utbildningsnämndens och förvaltningens samverkan
med andra aktörer att öka vilket förväntas leda till förbättringar.

Ökad kundnytta startas upp under året med ett digitaliseringsprojekt som tar sin utgångspunkt
i vårdnadshavares behov. För bättre sammantagen service och stöd till kommunens invånare
kommer fokus i större utsträckning riktas mot de brukare som är ungdomar och vuxna i behov
av sysselsättning.

Nämnden fortsätter de två fokusområdena lika möjligheter till framgångsrikt lärande samt
hållbar kompetensförsörjning. Inom dessa beskrivs nämndens arbete i enlighet med principen
om horisontella mål och följs upp i dialog samt i delårsrapporter och årsbokslut. Avseende de
pedagogiska resultaten kommer särskilt fokus att bli utvecklingsarbete för ökad närvaro.
Kompetensförsörjningen har ett flertal insatser som behöver vara vilande under året då medel
prioriteras till kärnverksamheten. Det är dock av största vikt att fortsätta delar av arbetet samt
planera för fortsatta insatser kommande år.

I analysen av förra årets personalstatistik framgår att sjukfrånvaron bör vara prioriterat inför
2023 och åtgärder planeras i samråd med HR-avdelningen.

Ekonomisk bedömning

Budgetförslaget omfattar en besparing på 9,1 miljoner kronor, inflationen uppgår till mer än 2
procent och prisindex för interkommunal ersättning ökar med 4,5 procent vilket innebär en
avsevärd ökning i kostnader för köpta gymnasieplatser. Årets volymökningar i barn- och
elevantal uppgår till 0,4 procent för förskolan, 1,7 procent för grundskolan, 1,2 procent för
fritidshem, 13,9 procent för särskola samt 3,7 procent för gymnasieeleverna.

Utifrån tilldelad ram har prioriteringen i första hand varit att barn- och elevpengen (inkl.
fritidshemspeng) ska indexeras upp med PKV och därmed möjliggöra så mycket personal
som möjligt i kärnverksamheten. Verksamheterna har i huvudsak bedömts lika avseende
omfattning på minskning av tilldelad peng.

Inom ramen för genomlysningsuppdraget görs fortsatta analyser och förslag på åtgärder, en
kartläggning av administrativa tjänster har påbörjats. Ytterligare effektiviseringar behöver
arbetas fram under året för att inte utvecklingsreserven ska gå till att täcka underskott.

Invånarperspektiv

I samband med budgetförändring ska en barnkonsekvensanalys göras. Konsekvenser av
budgetens påverkan för barn och elever finns i barnkonsekvensanalysen, bilaga 1.



4(4)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

En minskning av antalet medarbetare i förhållande till barn- och elevantal kan påverka
vårdnadshavares upplevelse av kvaliteten som verksamheten levererar.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL 2023-01-19

Förhandlas enligt MBL 2023-01-19. Se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer sammantaget att planeringen kommer bidra till måluppfyllelse av

kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Risker och åtgärder i samband med minskad bemanning behöver bedömas utifrån möjlighet

att upprätthålla kontinuitet, god och likvärdig utbildning samt upplevd trygghet och hälsa.

Förvaltningen ser vikten av att de riskbedömningar och åtgärder som behöver göras görs

lokalt utifrån enheternas förutsättningar.
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1 Nämndens uppdrag 

Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten. Verksamheten är en obligatorisk kommunal 
uppgift som innefattar myndighetsutövning. Det finns flera lagar och bestämmelser som styr nämndens verksam-
het. De viktigaste bestämmelserna finns i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. 

Personer som inte själva kan tillvara sina intressen kan få en ställföreträdare utsedd. Överförmyndarnämnden har 
till uppgift att förhindra att den hjälpbehövande drabbas av rättsförluster. Det görs genom tillsyn av ställföreträ-
dare. 

De ställföreträdarskap som står under nämndens tillsyn är förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Ge-
nom tillsyn kontrollerar nämnden att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sitt uppdrag, det vill säga full-
gör sina skyldigheter och handlar på det sätt som är bäst för den enskilde. 

Förutom att utöva tillsyn ingår även i nämndens uppdrag att: 

• förordna gode män och förvaltare 

• utreda behov av god man och förvaltare 

• rekrytera gode män och förvaltare 

• utbilda och stödja gode män och förvaltare 

Överförmyndarnämnden ska även lämna upplysningar, vägledning, råd och annan liknande hjälp i frågor som rör 
nämndens ansvarsområde. 
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2 Sammanfattning 

Verksamhetsfrågor 

Under 2023 fokuserar verksamheten på att fullfölja och slutföra de aktiviteter som kopplades till föregående års 
mål, vilka i viss mån tas med till 2023. Det gäller bland annat verksamhetens dokumentmallar och informations-
material som ska uppdateras, likformas och ha enklare språk. 

Kontakt och riktad information ska göras till de organisationer och föreningar som efter nu genomförd invente-
ring tros vara lämpliga för rekrytering av lämpliga ställföreträdare. 

Överförmyndarnämnden behöver stärka tillsynen i frågor som rör engagemang, kontakt, tillgänglighet och för-
måga till dialog med huvudmannen och de som finns runt denne. Där behöver överförmyndaren få till stånd ett 
mer djupgående samarbete, en rutin för informationsinhämtning, med de av kommunens aktörer som möter 
ställföreträdare i sitt uppdrag, exempelvis boenden, hemtjänst eller kontaktpersoner. Överförmyndarnämnden är 
beroende av input från andra för att på ett kvalitativt sätt kunna granska alla delar lika ingående som den ekono-
miska biten. Under året kommer verksamheten se över hur detta bäst kan göras, men även här får resultatet av 
ovanstående utredning inväntas, innan beslut om detta kan tas. 

I maj 2021 avslutades den statliga offentliga utredningen Gode män och förvaltare - en översyn (SOU 2021:36) 
och gick därefter ut på remiss. Starka indikationer finns på att lagändringar är att vänta, med stora förändringar 
framförallt vad gäller överförmyndarnämndens beslutanderätt i frågor om godmanskap. Flera nya arbetsuppgifter 
tillkommer om beslut tas i enlighet med utredningens förslag. 

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i en resurseffektiv verksamhet. Det har under föregående år visat 
sig att det utrymme som handläggarna har att, vid sidan om ordinarie handläggningsarbete, lägga på nödvändigt 
utvecklings- och förändringsarbete är otillräckligt. Att flera insatser fortlöper över lång tid och inte leder till av-
slut bedöms varken som funktionellt eller hållbart i längden. En översyn av arbetsbelastningen bör därför göras, 
för att se om uppgifter kan fördelas till annan funktion, eller om verksamhetens behov är sådant att ytterligare 
resurser krävs. 

Om de lagändringar som föreslås i den statliga utredningen (SOU 2021:36) går igenom, kommer överförmyndar-
nämndens ha behov av utökade resurser för att kunna möta de krav och sköta det tillsynsuppdrag som överför-
myndarnämnden då utsetts att sköta. 

Ekonomi 

Överförmyndarnämndens budget uppgår till 3078 tkr. Arvodeskostnader för ställföreträdare är den enskilt 
största budgetposten. Rätten till arvode är lagstadgad och verksamheten ligger i mittensegmentet av Sveriges 
kommuner och landsting, SKLs, rekommendationer för arvodesnivåer. De faktorer som påverkar det ekono-
miska utfallet ligger i många fall utanför vad nämnden kan påverka då det är huvudmannens inkomster, tillgångar 
och livssituation i övrigt som avgör om kostnaden, utifrån föräldrabalkens regler, ska hamna på huvudmannen 
eller kommunen. 

Budget sätts utifrån föregående års utfall, och baseras på bibehållen ärendemängd och oförändrad komplexitet i 
ärenden, I budget. Överförmyndaren har budgeterad med extern professionell ställföreträdare i två ärenden. Om 
ärenden tillkommer eller avslutas under året, påverkar det synbart utfallet i och med att budgeten är förhållande-
vis liten. 
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3 Visionen - Lätt att leva 

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till 
Göteborgs storstadspuls är en tillgång. 

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi: 

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna 
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år 
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi 
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna. 
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4 Politiska målsättningar 

4.1 Riktningsmål 

4.1.1 Ett tryggare Ale 

Planeringskommentar 
 

Överförmyndarnämndens mål kopplat till riktningsmålet tar fokus på ökad trygghet för huvudmän i förhållande 
till sin ställföreträdare. 

Att vara i behov av ställföreträdare för att man själv inte har förmåga att bevaka sina rättigheter helt eller delvis, 
innebär en utsatthet. Överförmyndarnämnden är den instans som huvudmän kan vända sig till om det inte fun-
gerar. Men fler huvudmän, i synnerhet det med större funktionsnedsättningar, behöver få kunskap om den möj-
ligheten, i syfte att öka deras trygghet i tillvaron. 

Nämndens mål 

Huvudmän ska ha god kännedom om överförmyndarnämndens uppdrag 

Beskrivning 

Överförmyndarnämnden har tillsynsuppdrag över ställföreträdare. Granskning görs för att säkerställa att ställfö-
reträdaren sköter sitt uppdrag omsorgsfullt och på det sätt som är bäst för huvudmannen. Huvudmannens upp-
fattning är inte alltid densamma som ställföreträdarens, vilket ligger i uppdragets natur. Det är dock viktigt att 
huvudmannen inte känner sig otrygg, kränkt eller på annat sätt illa behandlad av sin ställföreträdare, och kan slå 
larm om så är fallet.   
 
Huvudmannen behöver därför kännedom om överförmyndarnämndens  ansvar som tillsynsmyndighet, och vet-
skap om att nämnden kan kontaktas vid behov, såsom för klagomål på, eller ansökan om byte av, ställföreträ-
dare.  
 
Ställföreträdarskap blir aktuell på grund av att den enskilde har svårigheter att bevaka sina egna intressen. Inte 
sällan på grund av olika funktionsnedsättningar. Informationsmaterial om överförmyndarens uppgift, riktat till 
huvudmannen, ska därför tas fram på lätt svenska, och mycket lätt svenska. Materialet är därefter tänkt ges ut till 
de verksamheter i Ale kommun som möter de personer som på egen hand har mycket svårt att företräda sig 
själv. Att fler huvudmän ska ha kunskap om vart hen själv, eller med stöd, kan vända sig om det inte fungerar, 
ökar tryggheten för den som är beroende av en ställföreträdare. 

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale 

Planeringskommentar 
 

Överförmyndarnämndens mål kopplade till riktningsmålet tar sikte på insatser som är till hjälp för verksamhet-
ens huvudsakliga intressenter, huvudmän och deras ställföreträdare. 

Aktiviteter kopplas till målen, och genomförda aktiviteter innebär måluppfyllelse. 
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Nämndens mål 

Möjliggöra att fler invånare ställer upp som ställföreträdare. 

Beskrivning 

Överförmyndarnämnden har att rekrytera lämpliga ställföreträdare till invånare som behöver gode män och för-
valtare. Ställföreträdare är lekmän, ofta med ett stort socialt och samhälleligt engagemang, som vill ge av sin tid 
till att stödja en annan medmänniska. Verksamheten vilar på, och är helt beroende av, att enskilda invånare öns-
kar ta uppdrag som ställföreträdare. Verksamheten har därför inventerat organisationer och verksamheter som är 
aktiva i Ale kommun, och ska välja ut de som bedöms särskilt lämpade att rika information till, med målet att 
väcka intresse för uppdraget som ställföreträdare.  
 
Överförmyndarnämnden ska erbjuda redan aktiva ställföreträdare fortbildning och utbildning inom områden 
som kan vara till hjälp och stöd i utförandet av uppdraget och för att stärka denne i sin roll och därmed öka för-
mågan att agera för sin huvudmans bästa, särskilt i förhållande till andra aktörer.  
 
Överförmyndarnämnden ska också vara tillgängliga och ge ställföreträdare nödvändig information om de skyl-
digheter, ansvar och befogenheter denne har generellt, såväl som vid specifika rättshandlingar där ställföreträda-
ren vidtar åtgärder för sin huvudmans räkning. Överförmyndarnämnden ska också lämna information om vart 
ställföreträdare kan vända sig för ytterligare stöd, både i uppdraget som sådant och vid specifika situationer som 
kräver särskild kunskap, som till exempel godemansföreningar, intresseorganisationer, banker, juristbyråer och 
andra tillsynsmyndigheter som kan vara aktuella beroende på vad ärendet gäller. 

Textmallar och informationsmaterial ska vara skrivna med klarspråk. 

Beskrivning 

För en ökad upplevelse av god service ska den information som lämnas ut av överförmyndarnämnden vara lätt 
att förstå. 
 
Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demo-
krati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Då överför-
myndarnämndens verksamhet grundar sig på en mycket gammal lagstiftning används ibland ålderdomliga och 
svåra ord.  
 
Genom att förenkla språket i beslut, blanketter och informationsmaterial ökar möjligheten att korrekt informat-
ion når ut till fler vilket kan minska antalet frågor och behov av kompletteringar i handläggningsärenden.  
 
Under 2023 ligger fokus på slutföra arbetat med textmallar och införa samtliga i ärendehanteringssystemet Wär-
naGo mallar, samt påbörja arbetet med att gallra, revidera och uppdatera informationsmaterialet med fokus på 
likformighet och klarspråk. 

4.1.3 En effektivare organisation i Ale 

Planeringskommentar 
 

Överförmyndarnämndens mål kopplade till riktningsmålet syftar till att säkerställa effektivare tillsyn av ställföre-
trädare. Detta kan endast uppnås genom samarbete med andra verksamheter, främst socialtjänsten. 

En välfungerande rutin och verktyg för informationsinhämtning, är målet. Framtagande behöver ske i samråd 
med socialtjänst, då det är viktigt att metod och verktyg är enkelt, icke tidskrävande och fungerar att implemen-
tera i socialtjänstens verksamheter. 

Aktiviteter kopplas till målen, och genomförda aktiviteter innebär måluppfyllelse. 
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Nämndens mål 

Utökad och fördjupad tillsyn av ställföreträdare i de delar som rör bevaka rätt och sörja för 

person. 

Beskrivning 

Då en ställföreträdares uppdrag omfattar att förvalta egendom, lämnar denne årligen in en årsräkning med upp-
gifter om de inkomster och utgifter huvudmannen haft föregående år. Vid granskning av årsräkningar görs nog-
grann kontroll av hur den ekonomiska förvaltningen skötts och att medel använts på rätt sätt och för huvudman-
nens bästa. Det görs genom avstämning och kontroll av underlag och verifikationer, till exempel kontoutdrag 
från bank, fakturor och kvitton. 
 
Utöver den ekonomiska delen, omfattar uppdraget i de allra flesta fall även att bevaka rätt och/eller sörja för per-
son, vilket exempelvis innebär att en ställföreträdare ska ansöka om nödvändiga insatser eller ersättningar som 
huvudmannen har rätt till. Ställföreträdaren ska också se till att huvudmannen får en god omvårdnad och ett så 
levande, aktivt liv som denne önskar. För att kunna göra detta, krävs att ställföreträdaren har löpande kontakt 
med sin huvudman och/eller de aktörer som har del i huvudmannens dagliga omvårdnad. 
 
I samband med årsredovisning lämnar ställföreträdare redogörelse över sitt uppdrag, med bland annat uppgift 
om hur kontakten sett ut och vilka uppgifter eller särskilda händelser som ställföreträdaren agerat i under föregå-
ende år. Uppgifterna kan inte kontrolleras på samma sätt som vid granskning av ekonomisk förvaltning. Över-
förmyndarnämnden gör stickprover och kontaktar kommunens boende för att stämma av hur de uppfattar ställ-
företrädares engagemang och delaktighet och hur uppdraget fungerar i stort utifrån huvudmannens behov. 
 
Överförmyndarnämnden har inte haft utrymme att påbörja arbetet. Då det bedöms som viktigt för verksam-
heten, behålls målet. Överförmyndarnämnden ska således utreda hur tillsynen i dessa delar kan utvecklas, se över 
på vilka sätt tillsynen kan genomföras samt värdera tidsåtgång och effektivitet för de olika alternativen. När det 
står klart på vilket sätt tillsyn lämpligen ska genomföras, upprättas en rutinbeskrivning för utökad tillsyn av ställ-
företrädares uppdrag rörande bevaka rätt och sörja för person. 

4.2 Nämndens mål 

4.2.1 Inkomna ärenden ska expedieras senast inom 3 månader om det krävs 

nämndbeslut, annars inom en månad. 

Beskrivning 

Beslutsärenden inom verksamheten, som exempelvis uttagstillstånd eller ansökan om överförmyndarnämndens 
samtycke till en specifik rättshandling, ska handläggas i enlighet med reglerna i förvaltningslagen; det vill säga så 
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.  
 
Överförmyndarnämnden ska också, i enlighet med förvaltningslagen, informera sökanden om handläggningen 
förväntas bli väsentligt försenad. 

4.2.2 Slutföra granskningen av de i tid och komplett inkomna årsräkningarna 

före den 1 september 2023 

Beskrivning 

Att slutföra granskningen så snart som möjligt är viktigt då felaktigheter, och i värsta fall oegentligheter, upp-
märksammas tidigt och därmed förhoppningsvis kan förhindra att huvudmannen lider någon större skada. Det är 
också angeläget att granskningen slutförs skyndsamt då beslut om arvode till ställföreträdare fattas först efter att 
dennes årsredovisning granskats. Ställföreträdare har rätt till skäligt arvode för sitt uppdrag och bör också få sitt 
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arvode inom skälig tid. Lagregel om handläggningstid för arvodesbeslut saknas. Dock har Justitieombudsman-
nen, JO, uttryckt att åtta månaders väntetid är i längsta laget och i SOU 2021:36, föreslås en tidsgräns på sex må-
nader för granskning från och med 2023. 

4.3 Uppdrag 

4.3.1 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument 

Allmän beskrivning 

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument. 

Planeringskommentar 

Genomgång av befintliga styrdokument ska göras gemensamt med kommunkansliets administrativa avdelning. 

4.3.2 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen 

Allmän beskrivning 

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten. 

Planeringskommentar 

Genomlysning för effektivisering av nämndernas verksamhet kommer genomföras. Beslut ska tas av överför-
myndarnämnden senast den 31 mars 2023. 
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5 Basverksamhet 

5.1 Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Utfall 2022 Budget 2023 

Överförmyndarverksamhet Förmyndarskap 138 143 140 

Godmanskap enl. FB 11:4 174 169 174 

Förvaltarskap enl. FB 11:7 26 20 22 

Ensamkommande barn i 
kommunen 

2 6 4 

Särskilt förordnad vård-
nadshavare 

15 13 14 

Kombinerat godmanskap 
och förvaltarskap  enl. FB 
11:4, 11:7 

9 8 10 

Antal ärenden inom en specifik ärendegrupp är inget mått med mål att uppfyllas, utan används endast för att beskriva verksamhetens omfattning och ger möjlighet att över tid följa 
och jämföra utvecklingen av densamma. 

5.2 Kommentar verksamhetsmått 

Verksamheten styr inte omfattningen på antalet ärendet i sig. Budget sätts utifrån föregående års utfall tillsam-
mans med omvärldsbevakning. 

Antalet äldre blir allt fler i sämre, och det är därmed troligt att även fler kommer behöva hjälpa av en ställföreträ-
dare för att bevaka sina rättigheter. Sedan några år finns mindre ingripande åtgärder, såsom framtidsfullmakt och 
anhörigbehörighet, som kan vara tillräckligt för att tillgodose hjälpbehovet i en del fall. Det kan därmed ha en 
bromsande effekt på andelen ställföreträdarskap. 

Antalet ärenden vid årsskifte skiljer sig inte nämnvärt. Värt att nämna är dock att det under året inkommer och 
avlutas en förhållandevis stor mängd av ärenden. Det gäller båda in- och utflyttningar, men också där utredningar 
efter anmälan om behov av ställföreträdare visar att det inte finns skäl att gå vidare med ansökan hos tingsrätten, 
varpå ärendet avslutas. Det är således en föränderlig grupp av ärenden, även om utfallet på årsbasis är förhållan-
devis likvärdiga. 

5.3 Beskrivning av basverksamhet 

Överförmyndarnämndens tillsyn över ställföreträdare och förmyndare görs huvudsakligen genom att granska de 
årliga redovisningar ställföreträdare lämnar in före den 1 mars varje år, och tar under våren mycket av handläg-
garnas tid i anspråk. 

Granskningen utgör grunden i hela tillsynsuppdraget och bör alltid vara en prioriterad arbetsuppgift. Parallellt 
med granskningen och under resten av året har verksamheten i uppdrag att sköta även övriga delar som ålägger 
överförmyndarnämnden, vilket omfattar följande. 

Uppgift Beskrivning 

Service och tillgänglighet enligt förvaltningslagen & 
offentlighets- och sekretesslagen  

Svara i telefon och på e-post. Ta emot eventuella spontana besök. Frågor kan komma från såväl 
ställföreträdare som huvudmän, anhöriga, andra myndigheter, banker med mera. Utlämnande av 
allmänna handlingar och beslut om att inte lämna ut handlingar på grund av sekretess. 

Grundläggande administration, enklare och svårare 
handläggning. 

Postöppning, diarieföring, fördelning av ärenden, lägga upp nya akter, expediera beslut och ut-
färda förvaltarfrihetsbevis, beslut om samtycke till uttagstillstånd, liksom kvalificerade beslut 
såsom hantering av överklagande med domstolskorrespondens, samtycke till arvskifte, försälj-
ning/köp av fast egendom, skuldsättning/utlåning och drivande av rörelse, vilka kräver specifika 
kunskaper och noggranna överväganden. 

Byten av ställföreträdare/utredning av klagomål Arbetsuppgifterna inkluderar inslag av både utredning och rekrytering och kräver ibland nog-
granna överväganden, för de fall då utredningen baseras på inkomna klagomål. 
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Uppgift Beskrivning 

Utredning och yttranden Utredning av behov av ställföreträdare i samband med anmälan och ansökan. Inhämtande av 
underlag, yttranden till rätten, i förekommande fall även sammanträde i rätten. Överklagan av rät-
tens beslut om så krävs. 

Rekrytering och utbildning av ställföreträdare Hantera intresseanmälan, göra lämplighetsutredning och i förekommande fall träffa nya ställföre-
trädare. Genomförande av utbildningsinsatser inklusive grundutbildning 

Arkivvård Arbetsuppgifterna inkluderar gallring och arkivering. 

Nämndsadministration Samtliga åtgärder rörande nämndens arbete. Läggs över från överförmyndarhandläggare till 
nämndsekreterare under 2023) 

Utöver detta har verksamheten även att sköta utveckling, omvärldsbevakning, informationstillfällen hos interna 
och externa aktörer, systemförvaltning, hemsida, blanketter, statistik, och dataskyddsarbete. 

Upprättande av verksamhetsplan, internkontrollplan med mera vilar också på verksamhetens handläggare att 
sköta. 
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6 Ekonomisk sammanfattning 

6.1 Ekonomisk sammanställning 

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023 

Belopp i tkr Prognos Budget Budget 

Intäkt   34 

Kostnad   -3 112 

Netto   3 078 

Totalt   0 

Överförmyndarnämndens budget uppgår till 3078 tkr. intäkter om 34 tkr uppskattas utifrån att två ensamkom-
mande barn anvisas till Ale och därmed genererar en intäkt genom del av schablonersättning från Migrationsver-
ket. Ersättningen fördelas enligt intern överenskommelse mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden. 

Verksamheten är liten med få budgetposter och den klart största kostnaden utgörs av lagstadgat arvode och er-
sättning till ställföreträdare vilka för året beräknas uppgå till 1 580 tkr inklusive personalomkostnader samt kost-
nader för extern anlitad professionell ställföreträdare i två ärenden. 

Övriga kostnader fördelas på lönekostnader för verksamhetens tjänstemän, samt övriga verksamhetskostnader 
såsom IT-licens för verksamhetens ärendehanteringssystem och övriga IT-system, handböcker till nya ställföre-
trädare, porto, kontorsmaterial, utbildning och trycksaker. 

Budgeterade arvodeskostnader uppskattas utifrån föregående års utfall, oförändrad ärendemängd och komplexi-
tet i ärendena. Hur stor del av arvodeskostnaderna som hamnar på överförmyndaren, och inte den enskilde hu-
vudmannen, avgörs av dennes inkomst och samlade tillgångar, varför det kan skifta från år till år. 
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7 Personal 

Analys och kommentar 

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på 1,85 årsarbetare fördelat på två anställda tjänstemän. På grund 
av föräldraledighet uppgår bemanningen under större delen av året i praktiken till 1,65. 

Utöver handläggning av ärenden enligt föräldrabalken ansvarar och driver handläggarna självständigt det mesta 
inom verksamhetsområdet. 

Jämfört med kommuner av likvärdig storlek, är det en slimmad organisation med liten personalstyrka. Tidigare 
har verksamheten hanterat arbetsbelastningen tack vare upparbetade rutiner och erfarna handläggare som jobbat 
länge tillsammans. 

På grund av ökade krav och behov att frigöra tid för nödvändiga insatser och aktiviteter bedöms situationen inte 
längre hållbar, ifall verksamheten ska sköta tillsynsuppdraget på ett rättssäkert och effektivt framöver. 

I maj 2021 avslutades en offentlig statliga utredning rörande överförmyndarnämndens verksamhet (Gode män 
och förvaltare – en översyn, SOU 2021:36) och gick därefter ut på remiss. Starka indikationer fanns på att 
lagändringar skulle träda ikraft redan januari 2023. Så hr inte skett, men det finns inga uppgifter om att förslagen 
lämnats utan åtgärd, utan endast att det ännu inte lett fram till beslut. 

Om de ändringar som betänkandet föreslår blir realitet, kommer det omedelbart påverka verksamheten och dess 
behov. Tillkommande arbetsuppgifter och ytterligare tillsynsområden är två av det ändringar som kan väntas. 
Personaltätheten bedöms inte vara tillräcklig för att möta dessa krav. 

Redan under 2023 är bedömningen att  en genomgång behöver göras, om vilka arbetsuppgifter som inte är direkt 
kopplade till tillsynsuppdraget, och därmed skulle kunna utföras av en annan funktion, alternativt att ytterligare 
resurs träder in och slutför de pågående insatser som finns, i syfte att förbättra verksamheten förutsättningar att 
hantera förändringar framöver. 

Sjukfrånvaro rapporteras av integritetsskäl gemensamt av och med kansli- och säkerhetsavdelningen. 
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som kopplades till föregående års mål, vilka i viss mån tas med till 2023. Det
gäller bland annat verksamhetens dokumentmallar och informationsmaterial
som ska uppdateras, likformas och ha enklare språk.
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över lång tid och inte leder till avslut bedöms varken som funktionellt eller
hållbart i längden. En översyn av arbetsbelastningen bör därför göras, för att se
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avgör om kostnaden, utifrån föräldrabalkens regler, ska hamna på
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Budget sätts utifrån föregående års utfall, och baseras på bibehållen
ärendemängd och oförändrad komplexitet i ärenden, i budget.
Överförmyndaren har budgeterat med extern professionell ställföreträdare i två
ärenden. Om ärenden tillkommer eller avslutas under året, påverkar det synbart
utfallet i och med att budgeten är förhållandevis liten.
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1. Inledning 
 
Alebyggen är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, helägt av Ale kommun. 
Allmännyttig plan 2023 samt ekonomisk prognos 2023–2026 beskriver strategiska 
målsättningar samt ekonomiska förutsättningar för kommande år. Planen tas fram 
årligen och aktiviteter för varje målområde specificeras i separat handlingsplan. 
 
Bakomliggande underlag för framtagande av denna handling: 
 

- Ägardirektiv 2021 
- Bolagsordning 2021 
- Vision, affärsidé och styrande kännetecken 2018 
- Riskutredning 2022, Intressentanalys 2022, Riskmatris 2022  
- Ekonomisk långtidsprognos 2022 
- Nöjd kundindex (NKI) 2021 
- Nöjd medarbetarindex (NMI) 2022 
- Avdelningsvis verksamhetsdialog, styrelsekonferens, verksamhetsdag 2021/22 

 

2. Vision, affärsidé och styrande kännetecken 
 

Vision 

År 2030 är Alebyggen känt för...  

bostadsproduktion och -underhåll som möter människors behov,  

social hållbarhet med trygghet och trivsel i boendet,  

en engagerad förvaltning som bryr sig om detaljerna samt  

ett fokuserat miljöarbete. 

 

Affärsidé 

Alebyggen skall erbjuda ett attraktivt bostadsalternativ, anpassat till varje livssituation, 
för dagens och morgondagens hyresgäster 

 

Styrande kännetecken 

Ett engagerat bostadsföretag som skapar hemlängtan 
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3. Bostadsproduktion och -underhåll som möter 
människors behov  

 

Nyproduktion  

Bostadsunderskottet är påtagligt och Ales attraktivitet ökar. Alebyggen skall vara en 
aktiv aktör, i samverkan med Ale kommun, för att säkerställa den långsiktiga 
bostadsförsörjningen. Alebyggen skall möta efterfrågan av nya bostäder inom 
kommunen och säkerställa att alltid ha två detaljplanelagda markinnehav klara för 
projektstart. Förvaltningsperspektivet skall vara ständigt närvarande i 
framtagandeprocessen. 

Det hastigt förändrade omvärldsläget under 2022 med starkt stigande 
produktionskostnader och räntor som följd är utmanande för kommande projekt. Beslut 
om uppstart av dessa kan komma att revideras.  

Vid ingången av 2023 finns följande projektportfölj under beredning: 

- Folketshusvägen 2, Nol 29 lgh, projektstart 2022    
- Myternas väg, Älvängen, 40 lgh, planerad projektstart 2023 
- Prästgården, Skepplanda, 3 lgh, planerad projektstart 2024  
- Gymnasiekullen, Nödinge 50 lgh, planerad projektstart 2024  
- Vallmovägen, Älvängen 60 lgh, planerad projektstart 2025 
- Gallåsvägen, Södra Nol 36 lgh, planerad projektstart 2026 
- Påvels väg, Skepplanda 30 lgh, planerad projektstart 2027 
- Bohus Centrum, Bohus 150 lgh, detaljplan pågår  
- IFO-huset samt anslutande gårdar, Nödinge, 50 lgh, förstudie 
- Nödinge Tower, Nödinge 70 lgh, förstudie 

 

Underhåll 

Det planerade underhållet skall genomföras så att ingen underhållsskuld byggs upp i 
beståndet.  Genom rätt åtgärd, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad skall det planerade 
underhållet minska akuta reparationer och förlänga livslängden på fastigheternas 
komponenter.  

Vid ingången av 2023 har 7 befintliga hus renoverats inom ramen för underhålls- och 
ombyggnadsplan för Folketshus- och Mossvägen, Nol. Under 2023–2024 skall ytterligare 
2 hus färdigställas, varpå området är klart innehållande totalt ca 158 renoverade 
lägenheter.   

 

Klöverstigen 2.0 

Vårt största bostadsområde, centralt beläget i kommunens huvudort, kommer de 
närmsta åren att genomgå större förändringar. En övergripande analys av 
bostadsområdet inleddes 2018 med bäring på bostadsområdets struktur och karaktär. 
Parallellt formulerades målambitioner inom ramen för Klöverstigen 2.0 omfattande 
social, teknisk och ekonomisk hållbarhet i enlighet med målbilder inom ramen för 
rådande affärsplan. Dialog med hyresgäster har skett dels via dialoggrupper samt dels på 
boendemöten i området. NKI-undersökningar har kompletterat som underlag för 
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hyresgästernas synpunkter. Utifrån konstaterade tekniska behov samt hyresgästers 
preferenser har renoveringsprojekt inletts under 2020. Vid ingången av 2023 har 180 
lägenheter renoverats. 

Vid sidan av renovering av befintliga huskroppar omfattar projektet även upprustning av 
gårdsmiljöer, förstärkt belysning samt gestaltning av entrénära miljöer.  

Social hållbarhet med trygghet och trivsel i boendet är en självklar utgångspunkt för hela 
områdets utveckling. I takt med renoveringsprojektets framdrift skall Alebyggen verka 
som möjliggörare för att stärka denna utveckling. 

 

4. Social hållbarhet med trygghet och trivsel i boendet 
 

I lägenheten har hyresgästen möjlighet att styra lägenhetsunderhållet och välja tillval av 
utrustning. I bostadsområdet skall Alebyggen verka för social hållbarhet med trygghet 
och trivsel i boendet. Genom att vara möjliggörare för hyresgästernas engagemang 
skapas social sammanhållning och möjlighet till boinflytande.  

I arbetet är följande områden prioriterade: 

- Bomöten för alla kvartersvärdsområden varje år. 
- Särskilt fokus på trygghet och social sammanhållning i Nödinge.  
- Möjliggöra bostad för alla människor i samverkan med Ale kommun, Sektor 

socialtjänst.  
- Social hänsyn vid renovering och ombyggnad. 
- Utemiljön skall utformas utifrån ledorden grönt, aktivt, tryggt och tillgängligt. 

 

5. En engagerad förvaltning som bryr sig om detaljerna 
 

Nöjd kundindex (NKI) 

Alebyggen skall inom Service- och Produktindex på företagsnivå vara bland de 25% 
bästa företagen i landet, motsvarande ca 85% nöjda eller mycket nöjda hyresgäster.  

Alla kvartersvärdsområden skall i benchmark inom Service- och Produktindex prestera 
minst godkänt resultat i samtliga delindex. Genom analys av NKI skall åtgärder 
prioriteras så att inget kvartersvärdsområde i något avseende är ”rött i benchmark”.  

Inom serviceindex omfattas delindex: 

1) Ta kunden på allvar 2) Trygghet 3) Rent och snyggt 4) Hjälp när det behövs.  

Inom produktindex omfattas delindex  

1) Lägenheten, 2) Allmänna utrymmen, 3) Utemiljön. 

Aktiviteter för att nå resultatet följs upp i handlingsplansverktyg och konkretiseras som 
mål för varje kvartersvärdsområde. Kommunikation vad vi gör sker via hemsida, och 
direkt till hyresgäster. 
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Kvartersvärdsorganisation  

Kvartersvärden ansvarar för den dagliga förvaltningen av sina bostadsområden vad 
gäller hyresgästkontakter, servicearbeten i lägenhet, tillsyn och skötsel av allmänna ytor 
och utemiljö. Kvartersvärdsorganisationen utgår från följande principer: 

- En kvartersvärd för varje hyresgäst som första kontaktperson. 
- Ronderingar för att säkerställa en god förvaltningskvalité. 
- Tidsbokade serviceanmälningar. 
- Skötselplaner för att styra och möjliggöra prioritering av yttre miljö och 

gemensamma utrymmen. 
 

Uthyrning och kommunikation 

Alebyggens huvuduppgift är att utgöra en bas för kommunens utbud av hyresrätter dit 
bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning. 
Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat och hyressättningen konkurrenskraftig i 
ett lokalt och regionalt perspektiv.  

Hög nöjdhet bland hyresgäster och andra intressenter förutsätter en proaktiv 
information och hög grad av tillgänglighet för bemötande av frågeställningar. En 
informativ hemsida är utgångspunkt för bolagets kommunikation och kompletteras med 
specifik riktad information om förvaltningsåtgärder, underhållsprojekt och 
nyproduktion. 

 

6. Ett fokuserat miljöarbete  
 

Övergripande målsättning i enlighet med Allmännyttans klimatinitiativ är att uppnå 30% 
energieffektivisering till 2030 med basår 2007 samt uppnå fossilfrihet till 2030.  

I nyproduktion skall värdering av alternativa konstruktionsmetoder göras för att 
bedöma merkostnader och vinster i produktionsskedet utifrån ett CO2-perspektiv. 
Nyproduktion bör byggas med utgångspunkt att uppnå 5% lägre energiförbrukning än 
rådande grundkrav i BBR vid upphandlingstillfället.  

Årlig prioritering av energibesparande åtgärder i befintligt bestånd skall initieras och 
genomföras. Vid planering av PU-projekt samt ombyggnation skall miljö- och 
klimataspekter värderas. Det är i samband med dessa projekt som gröna investeringar i 
huvudsak skall göras i befintligt bestånd.  

I förvaltningen skall miljöengagemanget genomsyra verksamheten. Fordons- och 
maskinparken skall vid nyanskaffning löpande bytas ut med strävan efter klimatsmart 
framdrift. Avfallshantering skall förstärkas för att främja sortering av bioavfall, samt 
minska omfattning av felsorterat avfall. Arbete skall ske för att motivera hyresgäster att 
ta ansvar för rent och snyggt.  

 

 



 
 

                                             Allmännyttig plan 2023 och ekonomisk prognos 2023-2026  6 (9) 

7. Ekonomi, kvalitet, medarbetare 
 

Inga av våra ambitioner kan förverkligas utan  

- en stark och stabil ekonomi som drivs utifrån affärsmässiga principer.  
- kvalitetsledning med fokus på ständiga förbättringar 
- medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. 

 

Ekonomi 

Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att 
bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Den långsiktiga 
direktavkastningen fastställs av ägaren i dess ägardirektiv till 4% av fastighetsvärdet. 

Bolaget skall eftersträva att ha en soliditet på lägst 30%, samt en egenfinansieringsgrad 
på 20% av nyproduktionen. 

Budgetstyrning till förvaltningen månadsvis. NKI-åtgärder för respektive kvartersvärd, 
hålls ihop av respektive områdesförvaltare. 

Årlig uppdatering av flerårsprognos med nyckeltalsuppföljning och fastighetsvis 
direktavkastning.  

 

Kvalitetsledning 

Genom styrning på mål samt uppföljning blir fokus på rätt frågor. Inom ramen för 
kvalitetsledningssystemet FR2000 revision upprättas årligen internrevision, 
internkontrollplan samt ledningens genomgång för verksamheten. Årligen genomförs 
revision med extern revisor för att säkerställa adekvat nivå i utvärdering och utveckling 
av styrningsverktyg. 

I kvalitetsledningssystemet ingår beredning av förbättringsförslag, avvikelsehantering 
samt lagbevakning. 

 

Medarbetare 

Med utgångspunkt i våra grundläggande värderingar och med fokus på samverkan 
skapar vi gemensamt en attraktiv arbetsplats. I arbetsmiljöarbetet är central 
samverkansgrupp ett sammanhållande forum för dialog. 

Medarbetarenkät - I medarbetarenkätens respektive delindex skall resultatet uppnå 
lägst betyg 3,3, med ingen 1:a.  

Säker arbetsplats med Noll-ambition gällande olyckor. Återkommande riskgenomgångar 
skall ske och tillbudsrapportering är ett viktigt instrument för att säkerställa att 
avvikelser korrigeras.  
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8. Ekonomisk prognos 2023–2026 
 
Budget 2023 samt prognos 2024–2026 avseende resultat och balansräkning, 
kassaflödesanalys samt nyckeltal presenteras nedan. 
 

Alebyggen resultaträkning  

Tkr 2023 2024 2025 2026 

SUMMA INTÄKTER 225 173 242 186 248 309 258 093 

       

Summa underhållskostnader 32 785 30 693 31 278 32 835 

Summa driftskostnader 83 843 85 418 87 024 88 663 

Fastighetsskatt  4 099 4 181 4 264 4 349 

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 120 727 120 292 122 567 125 848 

       

DRIFTNETTO 104 447 121 894 125 742 132 245 

       

Övriga förvaltningskostnader 11 543 11 774 12 010 12 250 

       

Summa av- och nedskrivningar 34 118 39 888 39 888 41 768 

       

BRUTTORESULTAT 58 785 70 232 73 844 78 227 

       

Centrala adm. och försäljningskostnader 24 979 25 478 25 988 26 507 

       

 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 

       

RÖRELSERESULTAT 33 807 44 754 47 857 51 720 

       

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.      

Summa finansnetto -22 201 -36 134 -37 335 -38 164 

       

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. 11 605 8 620 10 522 13 556 

       

Över/under avskrivningar fastigh. 0 0 0 0 

Över/under avskrivningar övr. 0 0 0 0 

Koncernbidrag 0 0 0 0 

Bolagsskatt-betald 0 0 0 0 

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 

Övriga bokslutsdispositioner 0 0 0 0 

NETTORESULTAT 11 605 8 620 10 522 13 556 
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Alebyggen balansräkning  
Tkr 2023 2024 2025 2026 

Anläggningstillgångar 1 750 221 1 823 833 1 849 445 1 903 177 

       

Omsättningstillgångar 28 835 28 835 28 835 28 835 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 1 779 056 1 852 668 1 878 280 1 932 012 

       

Eget kapital 495 412 504 032 514 554 528 110 

       

Obeskattade reserver 25 600 25 600 25 600 25 600 

       

Avsättningar 12 445 12 445 12 445 12 445 

       

Långfristiga skulder 1 181 522 1 246 514 1 261 604 1 301 780 

       

Kortfristiga skulder 64 077 64 077 64 077 64 077 

       

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 779 056 1 852 668 1 878 280 1 932 012 

 
 

Alebyggen nyckeltal 
% 2023 2024 2025 2026 

Direktavkastning bokfört värde  6,0 6,7 6,9 7,0 

Direktavkastning marknadsvärde  3,6 4,1 4,2 4,4 

       

Soliditet synlig 29,0 28,3 28,5 28,4 

Soliditet marknadsvärde 57,5 55,9 56,1 55,5 

       

Avkastning på eget kapital 2,3 1,7 2,0 2,5 

Avkastning på eget kapital marknadsvärde 0,6 0,4 0,5 0,7 

Avkastning på totalt kapital 2,0 2,5 2,6 2,7 

Avkastning på totalt kapital marknadsvärde 1,2 1,5 1,6 1,7 

       

Belåningsgrad 68,2 69,0 68,9 69,1 

Belåningsgrad marknadsvärde 40,4 42,0 41,9 42,6 

       

Självfinansieringsgrad 22,0 42,7 77,0 57,9 
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Alebyggen kassaflödesanalys 
Tkr 2023 2024 2025 2026 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 723 48 508 50 410 55 324 

       

Förändring av rörelsekapital 0 0 0 0 

       

Investering (-)/försäljning-byggn. (+) -206 000 -112 000 -64 000 -94 000 

       

Investeringar (-)/försäljn i mask o invent. (+) -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

       

Summa kassaflöde från invest.(-)/försäljn.(+) -207 500 -113 500 -65 500 -95 500 

       

Ägartillskott 0 0 0 0 

Utdelning 0 0 0 0 

Förändring av övriga avsättningar 0 0 0 0 

Förändring av långfristiga skulder 161 777 64 992 15 090 40 176 

Ökning/minskning av finansiella anl. till 0 0 0 0 

Summa kassaflöde från finansieringar 161 777 64 992 15 090 40 176 

       

ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0 0 0 

       

Likvida medel vid årets början 25 783 25 783 25 783 25 783 

Likvida medel vid årets slut 25 783 25 783 25 783 25 783 
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2023-01-23

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 7 Dnr KS.2023.40

Val till AB Alebyggen 2023-2027

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra val av 7 ledamöter och 7 suppleanter

till AB Alebyggen för mandattiden 2023-2027.

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande till ledamöter och suppleanter i

AB Alebyggens styrelse för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av den

bolagsstämma som följer efter att nästa val till kommunfullmäktige har hållits:

Ledamot Suppleant

Fredrik Johansson (M) Kajsa Nilsson (SD)

Jarl Karlsson (S) Monica Samuelsson (S)

Kennet Sandow (SD) Anna-Therése Gustavsson (FiA)

Christina Oskarsson (S) Ronny Jägerholt (KD)

Kristina Camp (SD) Jan-Åke Bernsten (C)

Mahlin Engstrand (S) David Rydén (KD)

Stefan Gustavsson (FiA) Vakant

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av en suppleant till AB

Alebyggens styrelse för samma tid.

Kommunfullmäktige beslutar att välja Fredrik Johansson (M) till ordförande i

AB Alebyggens styrelse för samma tid.

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jarl Karlsson (S) till vice ordförande i

AB Alebyggens styrelse för samma tid.

Kommunstyrelsen beslutar att suppleanter i AB Alebyggens styrelse ska

tjänstgöra enligt samma inkallelseordning som har antagits för kommunens

nämnder enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 168, 2022-11-14 för samma tid.

Sammanfattning

Enligt § 7 i bolagsordningen för AB Alebyggen ska styrelsen bestå av lägst 5

ledamöter och högst 7 ledamöter samt lika många suppleanter. Kommun-

fullmäktige väljer att genomföra val av 7 ledamöter och 7 suppleanter.

Mandattiden är intill slutet av den bolagsstämma som följer efter att nästa val

till kommunfullmäktige har hållits vilket blir intill slutet av bolagsstämma

2027 om inte extra val till kommunfullmäktige genomförs innan år 2026.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2023-01-23

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige

väljer ledamöter och suppleanter, väljer ordförande och vice ordförande samt

bestämmer en inkallelseordning.

Val av antalet ledamöter och suppleanter är inte bestämt i bolagsordningen.

Fullmäktige måste därför först besluta om hur många ledamöter och

suppleanter som ska väljas.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag om antalet val av

ledamöter och suppleanter och finner att kommunfullmäktige beslutar

detsamma.

Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag om val av

ledamöter och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag om val av

suppleanter och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag om val av

ordförande och vice ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutar

detsamma.

Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag om

inkallelseordning och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

AB Alebyggen

Löneenheten

Redovisningsenheten



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-02-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 31 Dnr KS.2022.610

Politiskt initiativärende: Förslag om att revidera

Investeringsbudget 2023-2026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra

investeringsbudget för 2023-2026, antaget av kommunfullmäktige 2022-03-28

i beslut KF § 73, med ändring att posten Ändrat huvudmannaskap

vägföreningar om 20 000 tkr och posten Parkeringshus Nödinge om 60 000 tkr

utgår för hela perioden.

Deltagande i beslut

Dennis Ljunggren (S), Sandi Nordin (S), Ann-Sofie Hellvard (V) och Jessika

Loftbring (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet att ta bort posten

Parkeringshus Nödinge om 60 000 tkr för hela perioden från investerings-

budget för 2023-2026, antaget av kommunfullmäktige 2022-03-28 i beslut KF

§ 73, med motivering att kommunstyrelsen ska utreda konsekvenserna av att

posten tas bort.

Investeringsposten avseende parkeringshus Nödinge centrum kom in i

investeringsbudgeten vintern 2018 avseende investeringsbudget 2019–2022.

Det finns ingen dokumentation kring beslut om parkeringshus.

I granskningshandlingen (planbeskrivning) från sept. 2021 avseende detaljplan

Nödinge centrum finns det skrivning som säger att i södra delen av

detaljplanen ska kommunen bekosta och bygga ett parkeringshus.

I handlingarna avseende detaljplan Nödinge centrums finns en hänvisning till

den gjorda parkerings- och mobilitetsutredningen där man gör avsteg från

parkeringsnormen och när det gäller kontor. Där är det 18 parkeringar per varje

1 000 m2 bruttoarea inklusive gästparkeringar.

I och med att detaljplanen vid detta beslutsdatum inte är antagen samt att

bygglov för bland annat kommunens hus inte är inlämnat är det i dagsläget

svårt att uttala sig om vilka konsekvenser ett byggande alt inte byggande av

parkeringshus/parkeringsdäck får, oavsett om det byggs och ägs av kommunen

alternativ av annan part.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-02-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

En fastighetsägare har tre olika möjligheter att säkerställa att

parkeringsbehovet tillgodoses:

· Parkeringsplatserna ordnas på den egna tomten.

· Parkeringsplatserna ordnas genom ett parkeringsköp hos kommunen.

· Parkeringsplatserna ordnas i en anläggning som är gemensam för en

eller flera fastigheter.

Lösningen ska då vara bestående, d.v.s. ej upphöra om t.ex. någon av

fastigheterna säljs. Nyttjanderättsavtal skall skrivas. För att frångå

rekommendationerna i riktlinjerna krävs att en parkeringsutredning görs som

visar hur parkeringsbehovet för den aktuella verksamheten säkerställs.

Motiveringar ska ges för alla antaganden som görs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-26

Kommunfullmäktiges beslut KF § 176, 2022-11-14

Skriftligt underlag initiativärende från Robert Jansson (SD)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 42, 2021-03-31

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen

Slutrapport Parkerings- och mobilitetsutredning Nödinge, 2021-02-04

Granskningshandling planbeskrivning för detaljplan för Nödinge centrum,

etapp 1 inom Nödinge 38:2 m.fl., 2021-09-02.

Yrkande

Robert Jansson (SD) gör följande yrkande:

"Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra

investeringsbudget för 2023-2026, antaget av kommunfullmäktige 2022-03-28

i beslut KF § 73, med ändring att posten Ändrat huvudmannaskap

vägföreningar om 20 000 tkr och posten Parkeringshus Nödinge om 60 000 tkr

utgår för hela perioden."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) yrkande och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

Budgetcontroller
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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS.2022.610
Datum: 2023-01-26
Ekonomichef Ken Gunnesson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Politiskt initiativärende: Förslag om att revidera

Investeringsbudget 2023-2026

Förslag till beslut

Förvaltningen överlämnar till kommunstyrelsen att efter politisk ställningstagande fatta beslut
om man ska föreslå kommunfullmäktige att investeringsposten avseende parkeringshus
Nödinge centrum ska tas bort eller finnas kvar.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet att ta bort posten Parkeringshus

Nödinge om 60 000 tkr för hela perioden från investerings-budget för 2023-2026, antaget av

kommunfullmäktige 2022-03-28 i beslut KF § 73, med motivering att kommunstyrelsen ska

utreda konsekvenserna av att posten tas bort.

Investeringsposten avseende parkeringshus Nödinge centrum kom in i investeringsbudgeten
vintern 2018 avseende investeringsbudget 2019–2022. Det finns ingen dokumentation kring
beslut om parkeringshus.

I granskningshandlingen (planbeskrivning) från sept. 2021 avseende detaljplan Nödinge
centrum finns det skrivning som säger att i södra delen av detaljplanen ska kommunen
bekosta och bygga ett parkeringshus.

I handlingarna avseende detaljplan Nödinge centrums finns en hänvisning till den gjorda
parkerings och mobilitetsutredningen där man gör avsteg från parkeringsnormen och när det
gäller kontor. Där är det 18 parkeringar/1 000 BTA inkl gästparkeringar.

I och med att detaljplanen i skrivande stund inte är antagen samt att bygglov för bland annat
kommunens hus inte är inlämnat är det i dagsläget svårt att uttala sig om vilka konsekvenser
ett byggande alt inte byggande av parkeringshus/parkeringsdäck får, oavsett om det byggs och
ägs av kommunen alternativ av annan part.

En fastighetsägare har tre olika möjligheter att säkerställa att parkeringsbehovet tillgodoses:

• Parkeringsplatserna ordnas på den egna tomten.



2(5)
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• Parkeringsplatserna ordnas genom ett parkeringsköp hos kommunen.

• Parkeringsplatserna ordnas i en anläggning som är gemensam för en eller flera fastigheter.

Lösningen ska då vara bestående, d.v.s. ej upphöra om t.ex. någon av fastigheterna säljs.
Nyttjanderättsavtal skall skrivas. För att frångå rekommendationerna i riktlinjerna krävs att
en parkeringsutredning görs som visar hur parkeringsbehovet för den aktuella verksamheten
säkerställs. Motiveringar ska ges för alla antaganden som görs.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-26

Kommunfullmäktiges beslut KF § 176, 2022-11-14

Skriftligt underlag initiativärende från Robert Jansson (SD)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 42, 2021-03-31

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen

Slutrapport Parkerings- och mobilitetsutredning Nödinge, 2021-02-04

Granskningshandling planbeskrivning för detaljplan för Nödinge centrum, etapp 1 inom

Nödinge 38:2 m. fl., 2021-09-02

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Ekonomichef, Ken Gunnesson
Budgetcontroller, Johan Andersson

Ärendet

Robert Jansson (SD) väckte i kommunstyrelsen ett ärende på eget initiativ, enligt 4 kap. 20 §

kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige

att ta bort två poster i Investeringsbudget 2023-2026 som antogs av kommunfullmäktige i

beslut KF § 73, 2022-03-28.
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Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att med ändring av

investeringsbudget för 2023-2026 ta bort posten Ändrat huvudmannaskap vägföreningar om

20 000 tkr för hela perioden. Det andra förslaget att ta bort posten Parkeringshus Nödinge

återremitteras med motivering att kommunstyrelsen ska utreda konsekvenserna av att posten

tas bort.

Ekonomisk bedömning

Byggs och ägs inte det tilltänkta parkeringshuset av kommunen frigörs investeringsutrymme

motsvarande 60 mkr om det är den summan som skulle vara aktuell när parkeringslösningen

förverkligas.

Då detaljplan ännu inte är beslutad går det inte att avgöra vilka tillkommande kostnader som

kommer genereras av den parkeringsnorm som kommer vara villkor för bygge av

kommunhus.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Investeringsposten avseende parkeringshus Nödinge centrum kom in i investeringsbudgeten
vintern 2018 avseende investeringsbudget 2019–2022. Det går inte att härleda om det funnits
något politiskt uppdrag eller beslut om att initiera en investeringspost för parkeringshuset i
Nödinge centrum. Det finns inte angivet vilket behov som parkeringshuset ska täcka. Om det
bara är behovet för kommunens egna lokaler såsom till exempel nytt kommunens hus,
ersättningsparkering för Da Vinciskolan och Ale kulturrum eller om det var tänkt att även
kunna nyttjas för andra ändamål.
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I granskningshandlingen (planbeskrivning) från sept. 2021 avseende detaljplan Nödinge
centrum finns det skrivning på sidan 33 som säger att i södra delen av detaljplanen ska
kommunen bekosta och bygga ett parkeringshus. Kommunen ansvarar för framtida drift och
underhåll.

I handlingarna avseende detaljplan Nödinge centrums finns en hänvisning till den gjorda
parkerings och mobilitetsutredningen där man gör avsteg från parkeringsnormen och när det
gäller kontor. Där är det 18 parkeringar/1 000 BTA inkl gästparkeringar. Se tabell nedan ur
Parkering och mobilitetsutredning Nödinge. Utgår man idag att kommunens hus kommer att
vara omkring 8 000 kvm så är behovet utifrån nedanstående tabell vara 144 platser samt ca 40
platser för kommunens egna fordon.

I och med att detaljplanen inte i skrivande stund är antagen samt att bygglov för bland annat
kommunens hus inte är inlämnat är det i dagsläget svårt att uttala sig om vilka konsekvenser
ett byggande alt inte byggande av parkeringshus/parkeringsdäck får, oavsett om det byggs och
ägs av kommunen alternativ av annan part. Det har även förts fram tankar att det tilltänkta
parkeringshuset i Norra delen av detaljplanen och som är tänkt att byggas av Balder ev. skulle
kunna försörja även kommunens behov av parkeringsplatser. Gör man en omvärldsspaning så
finns det kommuner som har än lägre parkeringsnorm än 18.

En fastighetsägare har tre olika möjligheter att säkerställa att parkeringsbehovet tillgodoses:

• Parkeringsplatserna ordnas på den egna tomten.

• Parkeringsplatserna ordnas genom ett parkeringsköp hos kommunen.

• Parkeringsplatserna ordnas i en anläggning som är gemensam för en eller flera fastigheter.

Lösningen ska då vara bestående, d.v.s. ej upphöra om t.ex. någon av fastigheterna säljs.
Nyttjanderättsavtal skall skrivas. För att frångå rekommendationerna i riktlinjerna krävs att
en parkeringsutredning görs som visar hur parkeringsbehovet för den aktuella verksamheten
säkerställs. Motiveringar ska ges för alla antaganden som görs.
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Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om en översyn av parkeringsnormen i Ale kommun.
Ärendet är inte berett och beslutat och därmed kan förutsättningarna för kommunhusets
parkeringskrav i nuläget inte fullt ut konsekvensbeskrivas.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 176 Dnr KS.2022.610

Politiskt initiativärende: Förslag om att revidera

Investeringsbudget 2023-2026

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra investeringsbudget för 2023-2026,

antaget av kommunfullmäktige 2022-03-28 i beslut KF § 73, med ändring att

posten Ändrat huvudmannaskap vägföreningar om 20 000 tkr utgår för hela

perioden.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet att ta bort posten

Parkeringshus Nödinge om 60 000 tkr för hela perioden från investerings-

budget för 2023-2026, antaget av kommunfullmäktige 2022-03-28 i beslut KF

§ 73, med motivering att kommunstyrelsen ska utreda konsekvenserna av att

posten tas bort.

Sammanfattning

Robert Jansson (SD) väckte i kommunstyrelsen ett ärende på eget initiativ,

enligt 4 kap. 20 § kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen beslutade att

föreslå till kommunfullmäktige att ta bort två poster i Investeringsbudget 2023-

2026 som antogs av kommunfullmäktige i beslut KF § 73, 2022-03-28.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att med

ändring av investeringsbudget för 2023-2026 ta bort posten Ändrat huvud-

mannaskap vägföreningar om 20 000 tkr för hela perioden. Det andra förslaget

att ta bort posten Parkeringshus Nödinge återremitteras efter yrkande av

Dennis Ljunggren (S) och omröstning där fler ledamöter och tjänstgörande

ersättare än en tredjedel röstar för yrkandet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut KS § 158, 2022-11-01

Skriftligt underlag initiativärende från Robert Jansson (SD), inkommen

2022-10-25

Yrkande

Robert Jansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dennis Ljunggren (S) yrkar att ärendet att ta bort posten Parkeringshus

Nödinge om 60 000 tkr för hela perioden från investeringsbudget för 2023-

2026, antaget av kommunfullmäktige 2022-03-28 i beslut KF § 73, åter-



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

remitteras med motiveringen att kommunstyrelsen ska utreda konsekvenserna

av att posten tas bort.

Jessika Loftbring (C), Ann-Sofie Hellvard (V) och Jenny Sandkvist (MP)

tillstyrker Dennis Ljunggrens (S) yrkande om återremiss.

Stefan Ekwing (L) tillstyrker för Liberalernas räkning Dennis Ljunggrens (S)

yrkande om återremiss.

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till Robert Janssons (SD) yrkande.

Mikael Berglund (M) yrkar avslag till Dennis Ljunggrens (S) yrkande om

återremiss.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens första förslag och finner

att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) yrkande om återremiss

och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till att andra förslaget i ärendet ska avgöras under

sammanträdet.

Nej-röst för bifall till att andra förslaget i ärendet ska återremitteras enligt

Dennis Ljunggrens (S) yrkande.

Med 25-ja röster mot 24-nej röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera

ärendet enligt Dennis Ljunggren (S) yrkande om återremiss då minst en tredje-

del av ledamöterna och tjänstgörande ersättarna begär det.

Ledamot/tjänstgörande

ersättare
Ja Nej Avstår

Mikael Berglund (M) X

Henrik Fogelklou (M) X

Maj Holmström (M) X

Oliver Andersson (M) X

Lars Kopp (M) X

Anna Löfgren Silfversparre (M) X



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Johan Zenténius (M) X

Erik Liljeberg (M) X

Dan Björk (M) X

Jan Skog (M) X

Jessika Loftbring (C) X

Dan Sandros (C) X

Lina Bodestad (C) X

Eva Lans Samuelsson (L) X

Stefan Ekwing (L) X

Sune Rydén (KD) X

Maria-Bianca Andersson (KD) X

Dennis Ljunggren (S) X

Elaine Björkman (S) X

Johnny Sundling (S) X

Anette Håkansson (S) X

Johan Nordin (S) X

Ann Lundgren (S) X

Seppo Tallheden (S) X

Lena Orstadius (S) X

Gunnar Skaven (S) X

Mahlin Engstrand (S) X

Aree Said Gaff (S) X

Emine Khosravi (S) X

Krister Bergenhus (S) X

Monica Samuelsson (S) X

Ann-Sofie Hellvard (V) X



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reservation

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunchef

Sven Engdahl (V) X

Linda Knutsson (V) X

Anders Börjesson (V) X

Robert Jansson (SD) X

Lena Camp (SD) X

Jari Tolkki (SD) X

Pernilla Johansson (SD) X

Claes Mellander (SD) X

Kennet Sandow (SD) X

Puck Jonson Palm (SD) X

Robert Roos (SD) X

Emilia Persson (SD) X

Annica Westdahl-Eriksson (SD) X

Jenny Sandkvist (MP) X

Stefan Gustafsson (FiA) X

Renée Palmnäs (FiA) X

Claes-Anders Bengtsson (KD) X

Summa 25 24 0



Initiativärende till kommunstyrelsen 2022-11-01 

Förslag om att revidera Investeringsbudget 2023-2026, antagen av KF 2022-03-28, KF § 73 

- Att ta bort investeringsposten: Ändrat huvudmannaskap vägföreningar, 5 miljoner kronor 

årligen 2023-2026. 

- Att ta bort investeringsposten: Kommunalt Parkeringshus Nödinge, 60 miljoner kronor. 

 

Robert Jansson (SD) 

2:e vice ordförande kommunstyrelsen 



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 42 Dnr SBN.2021.71

Parkering och mobilitetsutredning för Nödinge

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Parkering och mobilitetsutredning för Nödinge ska tillämpas som ett

tillägg till gällande riktlinjer för Parkeringstal för pågående och
kommande detaljplaner inom Nödinge.

2. Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att komplettera utredningen så att
den ska kunna användas som ett tillägg för gällande riktlinjer för
Parkeringstal för hela Ale kommun samt vid behov även äska medel för
detta arbete.

Sammanfattning

I Ale kommuns ”Riktlinjer för parkeringstal” finns parkeringstal som används i
detaljplaner och bygglov. I pågående planarbeten i Nödinge har diskussioner
förts kring förutsättningarna för att planera för färre parkeringsplatser än vad
riktlinjerna anger. En parkering- och mobilitetsutredning har tagits fram för att
utreda möjligheterna till detta. Utredningen föreslår att parkeringstalen kan
sänkas genom att tillämpa så kallade flexibla och projektspecifika
parkeringstal, samt genom att exploatören genomför ett paket av
mobilitetsåtgärder. Vidare föreslås att samnyttjande av parkeringsplatser
tillämpas vid beräkningen av antalet fysiska platser som behöver byggas inom
detaljplanerna.

Som exempel så visar utredningen att behovet av fysiska parkeringsplatser för
detaljplanen i Nödinge centrum kan minskas med upp till drygt en tredjedel om
flexibla parkeringstal, mobilitetsåtgärder samt samnyttjande tillämpas.

Sektor samhällsbyggnad föreslår att mobilitetsutredningen tillämpas i
pågående detaljplaner i Nödinge, som ett tillägg till gällande riktlinjer och
sektor samhällsbyggnad föreslår även att utredningen kompletteras, och efter
beslut i kommunfullmäktige, tillämpas på framtida detaljplaner i hela Ale
kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-09

Rapport från Tyréns, 2021-02-04
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorchef samhällsbyggnad
För kännedom

Enhet infrastruktur
Enhet mark- och exploatering
Utvecklingsenheten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6)

Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2021.71
Datum: 2021-03-09
Planarkitekt Karin Svensson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Parkering och mobilitetsutredning för Nödinge

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Parkering och mobilitetsutredning för Nödinge ska tillämpas som ett tillägg till gällande
riktlinjer för Parkeringstal för pågående och kommande detaljplaner inom Nödinge.

2. Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att komplettera utredningen så att den ska kunna
användas som ett tillägg för gällande riktlinjer för Parkeringstal för hela Ale kommun samt
vid behov även äska medel för detta arbete.

Sammanfattning

I Ale kommuns ”Riktlinjer för parkeringstal” finns parkeringstal som används i detaljplaner
och bygglov. I pågående planarbeten i Nödinge har diskussioner förts kring förutsättningarna
för att planera för färre parkeringsplatser än vad riktlinjerna anger. En parkering- och
mobilitetsutredning har tagits fram för att utreda möjligheterna till detta. Utredningen föreslår
att parkeringstalen kan sänkas genom att tillämpa så kallade flexibla och projektspecifika
parkeringstal, samt genom att exploatören genomför ett paket av mobilitetsåtgärder. Vidare
föreslås att samnyttjande av parkeringsplatser tillämpas vid beräkningen av antalet fysiska
platser som behöver byggas inom detaljplanerna.

Som exempel så visar utredningen att behovet av fysiska parkeringsplatser för detaljplanen i
Nödinge centrum kan minskas med upp till drygt en tredjedel om flexibla parkeringstal,
mobilitetsåtgärder samt samnyttjande tillämpas.

Sektor samhällsbyggnad föreslår att mobilitetsutredningen tillämpas i pågående detaljplaner i
Nödinge, som ett tillägg till gällande riktlinjer och sektor samhällsbyggnad föreslår även att
utredningen kompletteras, och efter beslut i kommunfullmäktige, tillämpas på framtida
detaljplaner i hela Ale kommun.

Martin Hellström Kajsa Reimers

Verksamhetschef Planchef
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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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-09

Parkerings- och mobilitetsutredning för Nödinge

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Delges:

Infraenheten

Mark-och exploatering

Utvecklingsenheten

För kännedom:

Ärendet

Nödinge tätort är inne i en expansiv fas med både utbyggnad av nya bostadsområden och
förtätning av befintliga områden så som Nödinge centrum. Befolkningen förväntas, med
utbyggnad av de planer som är under framtagande växa med ca 50% de närmaste 10 åren,
från dagens 6000 invånare till ca 9000 invånare, och inriktningen från kommunen är att denna
tillväxt skall ske på ett hållbart sätt.

Ett flertal detaljplaner pågår eller är i uppstartsfas i Nödinge. Nödinge centrum med ca 650
nya bostäder och centrumverksamhet, Backa 1:13 med ca 500 nya bostäder, Nödinge -
Stommen 1:261 med ca 200 nya bostäder, Nödinge 5:134 med 100 nya bostäder, Nödinge
5:93 med ca 100 nya bostäder samt Nödinge 38:2 med ny förskola, stadspark och ca 200 nya
bostäder.

Förutsättningarna för hållbart resande för invånare i Ale kommun är goda, med ett relativt väl
utbyggt gång- och cykelvägnät samt god tillgång till kollektivtrafik och närhet till pendeltåg.
För de flesta är även förutsättningarna för bilåkande goda, med närheten till E45 och ett väl
utbyggt vägnät. Bilanvändandet och bilägandet är därför relativt högt i Ale kommun.

Det finns dock goda möjligheter till att välja mer hållbara transportsätt och kommunen vill i
framtida planarbete ta vara på och utveckla detta. För att göra detta behöver vi i Nödinge
tätort jobba med bland annat mobilitetsåtgärder och parkeringstal i detaljplanearbetet för att
öka andelen hållbara resor och inte skapa en överproduktion av parkeringsplatser.
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De gällande kommunala riktlinjerna för bland annat parkering (från 2014) ger inget stöd för
att arbeta med mobilitetsåtgärder. Därför togs det 2016–2017 fram ett material för parkering,
markanvändning och mobilitet inom Nödinge centrum inom det övergripande Vinnova-
projektet ”Hållbara attraktiva stationssamhällen”. Denna har dock inte beslutats och någon ny
parkeringsnorm har inte arbetats fram än.

Den nu framtagna parkerings- och mobilitetsutredningen utgår från detta material och
redovisar en översyn av rådande parkeringssituation i Nödinge samt förslag på hur Ale
kommun kan tillämpa så kallade flexibla och projektspecifika parkeringstal för pågående
detaljplaner i Nödinge. Utredningen innefattar hur kommunen och exploatörer kan arbeta med
mobilitetsåtgärder (så kallad Mobility management) för att skapa nya möjligheter till
mobilitet och minska behovet att äga och använda bil. Syftet med flexibla och
projektspecifika parkeringstal är att anpassa parkeringstalen i varje enskild detaljplan, utifrån
en detaljerad lägesbedömning, projektspecifika förutsättningar samt vilka mobilitetsåtgärder
som exploatören är beredd att genomföra. Förslaget i utredningen bygger på gällande
parkeringstal i Ale kommun, kompletterat med en metod som Göteborgs stad använder för
flexibla och projektspecifika parkeringstal i detaljplaner.

I utredningen används Detaljplan för Nödinge Centrum som ett exempel och
sammanfattningsvis redovisas i utredningen förutsättningar för att sänka parkeringstalet för
lägenheter i Nödinge centrum från 0,8 bilplatser per lägenhet (inklusive besöksplatser) till
cirka 0,55 bilplatser per lägenhet. Sänkningen bygger på det mycket centrala läget, hög
potential för samnyttjande av parkeringsplatser samt förutsätter att exploatören åtar sig att
genomföra ett relativt omfattande paket av mobilitetsåtgärder. Även för kontor och handel
kan parkeringstalet sänkas, framför allt baserat på det centrala läget.

Utredningen redovisar också hur parkeringsplatser kan samnyttjas, vilket innebär att samma
fysiska parkeringsplatser används för olika ändamål vid olika tider.

Sammantaget redovisar utredningen att behovet av fysiska parkeringsplatser för detaljplan
Nödinge centrum kan minskas med upp till drygt en tredjedel, om flexibla parkeringstal,
mobilitetsåtgärder samt samnyttjande tillämpas.

Utredningens metod med flexibla och projektspecifika parkeringstal kan, efter beslut i
kommunfullmäktige, tillämpas på detaljplaner i hela kommunen. Utredningen har dock enbart
hanterat de parkeringsändamål som är aktuella i detaljplanen för Nödinge centrum (handel,
kontor och bostäder) och behöver därför kompletteras med övriga typer av parkering. I
samband med detta bör tydliga anvisningar tas fram, som beskriver hur flexibla och
projektspecifika parkeringstal ska hanteras i plan- och bygglovsskede. Anvisningarna ska
fungera som stöd för berörda politiker och tjänstemän (plan, bygglov, mark- och exploatering,
teknik) samt för exploatörer.
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Ekonomisk bedömning

För de projekt som omfattas av detaljplanearbeten så kommer dessa nya riktlinjer att arbetas

in i pågående utredningar och i planhandlingar. Diskussioner behöver föras med exploatör

med flera angående vilka mobilitetsåtgärder som kan bli aktuella i det enskilda fallet och avtal

om dessa måste tecknas. Tillvägagångssättet kommer att innebära att en parkering- och

mobilitetsutredning behöver tas fram inom ramen för de flesta detaljplaner, samt tid för att

diskutera och förankra utredningen med exploatörer.

Arbetet med att komplettera rapporten och ta fram anvisningar så att den blir tillämpar på

resten av Ale kommun bedöms ta viss tid i anspråk och kommer även behöva konsultinsatser.

Invånarperspektiv

Syftet med införande av flexibla och projektspecifika parkeringstal samt mobilitetsåtgärder är

att skapa nya möjligheter till mobilitet och minska behovet att äga och använda bil. Det kan

innebära att antalet parkeringsplatser minskar i kommande detaljplaner som ligger i centrala

lägen. Parkeringstal i mer perifera detaljplaner påverkas dock endast i liten eller i ingen

utsträckning.

Genom att godkänna att parkering- och mobilitetsutredningen tillämpas kommer detta

implementeras i kommande detaljplaner. Rekommendationer för varje specifik detaljplan

kommer utredas i parkerings- och mobilitetsutredningar och arbetas in i planhandlingarna.

Hållbarhetsperspektivet

Att arbeta med flexibla parkeringstal och samutnyttjande innebär i förlängningen ett minskat
bilberoende och fler som går, cyklar och åker med kollektivtrafiken. Det kan fungera som ett
effektivt styrmedel för att locka dagens bilister att välja mer miljövänliga färdsätt vilket är
positivt hur ett hållbarhetsperspektiv.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Framtagen utredning, Parkerings- och mobilitetsutredning för Nödinge, föreslås gälla för

pågående detaljplanearbeten i Nödinge som ett tillägg till gällande Riktlinjer för parkering.

Remissyttrande

Utredning är framtagen av en konsult och avstämning har skett med planenheten, mexenheten
och infraenheten. Även utvecklingsenheten har deltagit vid ett par tillfällen.

Inför beslut har ärendet diskuterats på Ale småstäder och i samhällsbyggnads ledningsgrupp.
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Beslutets genomförande

Parkerings- och mobilitetsutredningen kommer i planarbetet att användas som underlag till

parkerings- och trafikutredningar i pågående och kommande detaljplaner. Varje detaljplan

måste bedömas enligt den metod som beskrivs i utredningen och om det finns behov eller

önskemål om att sänka parkeringstalet för det aktuella området ska avtal om

mobilitetsåtgärder tecknas med berörd exploatör.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det är viktigt att möjliggöra för flexibla och projektspecifika

parkeringstal samt samnyttjande i detaljplanen för Nödinge centrum, samt i förlängningen

även i kommande detaljplaner. Följande fördelar har identifierats:

• Platsen och projektets förutsättningar studeras mer noggrant – minskad risk för

överproduktion av parkeringsplatser.

• Lägre kostnad för boende och byggande.

• Ökad möjlighet att förtäta befintliga områden.

• Mobilitetsåtgärder med prioritet åt gång, cykel och kollektivtrafik gynnar folkhälsa.

• Minskad klimatpåverkan genom prioritet åt andra färdsätt än bil.

• Minskad klimatpåverkan genom att bygga färre parkeringar.

• I princip samma system som i Göteborg – exploatörerna är vana vid upplägget.

Det behöver dock påtalas att det finns vissa övriga risker/konsekvenser med förslaget:

• Risk att parkering flyttar ut till närliggande områden och att det skapar problem som

medför behov av att avgiftsbelägga parkering på allmän platsmark, eventuellt

kompletterat med reglering i tid.

• Risk att mobilitetsåtgärder och samnyttjandepotential är överskattat – brist på

parkeringar i peaktid?

• Flera av mobilitetstjänsterna kräver en arbetsinsats av exploatören som behöver följas

upp och repeteras.

• Ökad arbetsinsats i planskede och bygglovsskede.
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Fördelarna överväger de övriga konsekvenserna/riskerna, men dessa behöver hanteras.

Framför allt är det viktigt att ha beredskap för att införa avgiftsreglering på allmän plats i

bostadsområden som ligger nära centrala områden som förtätas. En något mer begränsad

tillgång på parkering i nya områdena, kombinerat med att boendeparking i nya anläggningar

kommer att avgiftsbeläggas, innebär annars en risk att de nyinflyttade väljer att ställa sina

bilar gratis på gator i närliggande områden.
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SAMMANFATTNING  

Nödinge tätort står inför stora förändringar med ett flertal detaljplaner på gång. Totalt 

beräknas befolkningen öka från dagens ca 6000 invånare till ca 9000 invånare under 

en tioårsperiod. 

 

Kommunen önskar att denna tillväxt sker på ett hållbart sätt och att arbeta med 

parkerings- och mobilitets frågor i planarbetet ses som ett sätt att bidra till en mer 

hållbar samhällsutveckling. 

 

Ale kommuns parkringstal ger ingen eller lite stöd i detta arbete varför möjligheten att 

använda flexibla parkeringstal (som börjat användas inom flera kommuner, däribland 

Göteborg) prövas i denna utredning. 

 

I utredningen prövas en modell för flexibla parkeringstal som tagits fram av Göteborgs 

stad på två detaljplaner i Nödinge, detaljplan för Nödinge centrum och detaljplan för 

Nödinge-Stommen 1:261 m.fl. 

 

Metoden har visat sig fungera bäst för lägenheter och kräver mer arbete och djupare 

analys för verksamheter. 

 

I metoden analyseras parkeringstalen i fyra steg: fastställande av startvärde 

(normalspann), lägesbedömning, projektanpassning och mobilitetslösningar.  

När antalet parkeringar för bostäder och olika verksamheter fastställts kan sedan en 

samnyttjandeberäkning genomföras. 

 

För Nödinge centrum kan antalet parkeringar reduceras från de 1551 platser som 

krävs med dagens parkeringstal till 853 parkeringsplatser efter tillämpning av flexibla 

parkeringstal och samnyttjande. 

 

För Nödinge-Stommen 1:261 m.fl. visade det sig att tillämpning av metoden inte 

innebär någon reduktion av parkeringstalen för småhus och radhus. Däremot 

fungerade det väl för lägenheter där en minskning av antalet parkeringar med ca 30 % 

är möjlig. 

 

För cykelparkeringsplatser bedöms Ale kommuns parkeringstal vara höga för 

verksamheter. I utredningen har vi sneglat på parkeringstal för andra kommuner för 

att få fram ett lämpligt antal cykelparkeringar för Nödinge centrum. Totalt bedöms det 

behövas ca 1879 cykelparkeringar för boende, handel och kontor och ytterligare 300 

cykelparkeringar för pendelparkering.  
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1 BAKGRUND   

Nödinge tätort är inne i en expansiv fas med både utbyggnad av nya bostadsområden 

och förtätning av befintliga områden så som Nödinge centrum. Befolkningen förväntas, 

med utbyggnad av de planer som är under framtagande växa med ca 50% de närmaste 

10 åren, från dagens 6000 invånare till ca 9000 invånare, och önskemål från 

kommunen finns att denna tillväxt skall ske på ett hållbart sätt. 

 

Med en ökad befolkning finns större möjligheter till en levande tätort med ett brett 

serviceutbud och fritidsaktiviteter som bidrar till ett minskat behov av långa resor. 

 

Förutsättningar för hållbart resande för många invånare i kommunen är goda men för 

de flesta av Kommunens invånare är förutsättningarna för bilåkande med närheten till 

E45 och ett väl utbyggt vägnät bättre. Bilanvändandet och bilägandet är därför relativt 

högt i Ale kommun. 

 

I Nödinge är gång- och cykelvägnätet väl utbyggt och tillgången till kollektivtrafik är 

god för de flesta invånarna. Här finns därför goda möjligheter till val av hållbara 

transportsätt och kommunen vill i framtida planarbete ta till vara på och utveckla 

detta. 

 

En del i detta arbete är att se över hur man i Nödinge tätort kan jobba med bland annat 

mobilitetsåtgärder och parkeringstal i detaljplanearbetet för att öka andelen hållbara 

resor och inte skapa en överproduktion av parkeringsplatser.  

 

De kommunala riktlinjerna för bl.a. parkering (från 2014) ger inget stöd för detta 

arbete. Därför togs det 2016–2017 fram ett material för parkering markanvändning 

och mobilitet inom Nödinge centrum inom det övergripande Vinnova-projektet 

”Hållbara attraktiva stationssamhällen”. Denna har dock inte beslutats och någon ny 

parkeringsnorm har inte arbetats fram än. Följande rapport tar sin utgångspunkt från 

detta material och presenterar en översyn av rådande parkeringssituation samt förslag 

på hur kommunen kan jobba med parkeringslösningar och åtgärder som främjar 

hållbara transportmedel så kallade Mobility Managagement för befintliga och 

tillkommande bostäder och verksamheter för hela Nödinge tätort. 

 

Rapportens syfte är att ge stöd i frågor om parkering och mobilitet åt tjänstemän, 

politiker och exploatörer i framtida planarbete inom Nödinge tätort. 

 

 Utredningen innehåller och avhandlar följande: 

 

• Förslag på hur kommunen kan nå en fungerade struktur och förhållningssätt 

för parkering för hela Nödinge tätort, för att säkerställa en god 

samhällsutveckling. Det gäller alla typer av parkering såsom pendelparkering, 

boendeparkering och besöksparkering. 

 

• En övergripande nulägesbeskrivning i form av sammanfattning av befintligt 

material men viss komplettering med nya uppgifter. 

 

• Framtida behov av bilparkering inom Nödinge, både antal och typer 

(Korttid/långtid, bostadsparkering/besöksparkering, pendelparkering och så 

vidare). 
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• Beskriva förutsättningar för samutnyttjande av bilparkering och förslag på 

reduceringstal. 

 

• Förslag på lämpliga mobilitetslösningar som kan implementeras inom 

området/områden för att möjliggöra minskade transporter med bil och förslag 

på reduceringstal. Möjliga mobilitetsåtgärder delas upp i vad som kan göras av 

kommunen och vad som kan göras av fastighetsägare/exploatörer. 

 

• Bedömning av lämplighet av och eventuellt förslag på reduceringstal för 

parkeringar till smålägenheter. 

 

• Behov av cykelparkeringar och hantering av dessa med avseende på bland 

annat typer, läge samt parkeringstal. 

 

• Ett sammanfattande kapitel som beskriver konsekvenserna av att minska 

parkeringstalet inom kommande områden i Nödinge och vad som är viktigt att 

beakta i kommande planeringsarbeten. 

 

• Förslag till ”handlingsplan för mobilitet” för att förverkliga genomförandet av 

ett reducerat parkeringstal. Handlingsplanen redovisar hur, var och när 

åtgärder/aktiviteter genomförs samt vem som är ansvarig för att åtgärderna 

genomförs och följs upp. 

 

• Utredningen fokuserar på Nödinge tätort med en geografisk avgränsning enligt 

figur 1 och med ett extra fokus på Nödinge centrum. 

 

 

 

Figur 1. Utbredningsområde för parkerings- och mobilitetsutredning. 

Utbredningsområde 
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2 NULÄGE 

Nödinge ligger fågelvägen ca 20 km norr om Göteborg och ca 5 km nord öst om 

Kungälv och är en av centralorterna i Ale kommun. Orten är belägen på östra sidan om 

Göta älv, väg E45 och Norge/Vänerbanan. 

 

Centrum och resecentrum i Nödinge ligger i ortens västra del och resten av samhället 

breder ut sig ca 1–1,5 km åt övriga väderstreck. 

 

Bebyggelsen i centrum består av en blandning av lägenheter, handel, offentlig service 

och andra verksamheter. Bebyggelsen i övriga delar utgörs till största del av villor och 

radhus med enstaka inslag av lägenheter, service och verksamheter. Ett 

industriområde finns i de norra delarna. 

 

 

Figur 2. Vy över Nödinge centrum. 

 

Utbudet av handel, offentlig service och fritidsaktiviteter täcker vardagsbehoven. 

Befolkningsmängden är år 2020 ca 6000 invånare. 

2.1 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH STYRANDE DOKUMENT 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av ett urval av utredningar och styrande 

dokument som legat till grund till denna parkerings- och mobilitetsutredning. 

 

• Underlag till en plan för hållbart resande i Ale, -Nulägesanalys samt förslag på 

arbetsprocess och innehållsstruktur (Koucky & Partners AB på uppdrag av Ale 

kommun, 2016). 

Rapporten är en slutleverans av ett arbete med att ta fram underlag för arbete med 

hållbart resande i Ale Kommun. Rapporten innehåller en beskrivning och 

bedömning av hur Ale kommun arbetar med hållbart resande och ger förslag på 

hur kommunen kan fortsätta arbeta för att stärka hållbart resande. 

 

Nödinge station 

Handel 

Lägenheter 

Pendelparkering 

Skola 

Handel 

E45 
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Sammanfattat: 

o Kommunens arbete med hållbart resande ligger i nivå med många 

kommuner av liknande storlek. 

o Det finns ambitioner och beslutade mål på en del områden men inte på 

andra. 

o Starka sidor är arbetet med gång, cykel, kollektivtrafik och gröna fordon 

samt den kompetens kommunen besitter i detta arbete. 

o Svaga sidor är bristen på uppföljning av resvanor samt bristen på 

strategiskt arbete och politiska mål och visioner kring hållbart resande.  

o Ale kommuns främsta styrkor ligger i infrastrukturen för hållbart resande. 

En bra infrastruktur för biltrafik har dock en motverkande effekt på hållbart 

resande. 

 

• Parkering markanvändning och mobilitet i Nödinge centrum, - ett 

kunskapsunderlag inom projektet Hållbara attraktiva stationssamhällen (IVL 

Svenska Miljöinstitutet, Koucky & Partners, Ale kommun, 2017). 

Rapporten lyfter fram principer och resonemang kring parkering, markanvändning 

och mobilitet i samband med utvecklingen av Nödinge centrum. Målsättningen med 

PM-et var att ta fram ett underlag som kan användas i planarbetet för Nödinge 

centrum och bidra till utvecklingen av Nödinge som ett hållbart och attraktivt 

stationssamhälle. 

 

Sammanfattat: 

o Flexibla P-tal, dvs möjligheten att justera P-tal beroende på införandet av 

mobilitetstjänster eller andra åtgärder som främjar hållbart resande 

rekommenderas. 

o Prioritera parkering för handel och besökare, använd tidsreglering och 

parkeringsavgifter för att styra utbud och efterfrågan. 

o Samnyttja och samlokalisera parkeringsplatserna, undvik reserverade 

platser och tidsreglera för att säkerställa handelns behov. 

o Bilpool, cykelparkering av hög kvalité och varierande utbud på attraktiva 

lägen, ”prova på kort” på Västtrafik för boende och information om hållbart 

resande är rekommenderade mobilitetstjänster och åtgärder. 

o Mobilitetstjänster har en potential att sänka P-talet med ca 25 %, 

samnyttjande av parkeringsplatser kan sänka antalet parkeringar med 20 - 

30 % (vidare utredning rekommenderas). 

 

• Nödinge Trafikutredning (Sweco, på uppdrag av Ale kommun, 2016) 

Utredning om trafiken i Nödinge med fokus på de centrala delarna, utredningen 

ger en beskrivning av ett nuläge (2016) och beskriver både styrkor och svagheter i 

trafiksystemet. Utredningen ger även förslag på hur trafiksystemet kan utvecklas 

för att skapa ett hållbart trafiksystem som klarar en förväntad befolkningsökning. 

 

Sammanfattat: 

o Befolkningsökningen i Nödinge medför en stor trafikökning på bilvägnätet, 

främst sker detta vid och söder om Ale torg. 

o Vägnätet för gång, cykel och biltrafik behöver förtätas och barriärer byggas 

bort. 

o Parkering är en del av transportplaneringen som behöver utvecklas.  

o Kontinuerlig uppföljning av genomförda åtgärder kan behövas för att kunna 

korrigera planerade åtgärder. 
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• Riktlinjer för parkeringstal (Ale kommun 2014) 

Här redovisas Ale kommuns parkeringstal för bil och cykel. Parkeringstalen är 

uppdelade på bostäder och olika typer av verksamheter och varierar utifrån en 

zonuppdelning i 3 zoner beroende på närhet till kollektivtrafik. Riktlinjerna 

medför inga avdrag för mobilitetstjänster för bostadsparkeringar men viss 

flexibilitet finns för justeringar i P-talen för verksamheter. 

 

• Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge, FÖP Nödinge 2030, 

(Antagen 2018-06-18 Laga kraft 2019-04-12) 

Den fördjupade översiktsplanen innehåller riktlinjer för bland annat 

markanvändning i Nödinge. Centrala Nödinge anges som ett prioriterat 

utvecklingsområde med blandad bebyggelse i södra Nödinge är bostäder 

prioriterade men också service och kollektivtrafik.  

2.2 ALLMÄNT OM TRAFIKEN I NÖDINGE OCH ALE KOMMUN 

Nödinges vägsystem har till stora dela sitt ursprung i 1960 talets planeringsfilosofi 

med en hög separering av trafikslagen. Bilvägnätet är uppbyggt längs en ringled runt 

orten från vilken bostäder och verksamheter mm nås via återvändsgator. Gång- och 

cykelvägnätet ligger ofta separerat från bilvägnätet. Kommunen jobbar kontinuerligt 

med att förbättra gång- och cykelvägnätet och de flesta cykelresor inom orten tar inte 

mer än 5 minuter. Som gående når man de flesta målpunkter inom orten på under 20 

minuter. 

 

Förutsättningarna för kollektivtrafik är goda, med pendeltåg når man från Nödinge 

station Göteborg på ca 15 minuter och stationen nås i sin tur med buss eller till fots på 

under 15 minuter från större delen av Nödinge. 

 

Ale kommun har inte utfört någon resvaneundersökning för Nödinge men uppgifter 

om resandet i Ale kommun finns att hämta ur de resvaneundersökningar som 

genomförs inom ramarna för västsvenska paketet. Färdmedelsfördelningen i Ale 

kommun skiljer sig från regionen i stort och Göteborgs kommun med en högre andel 

resor med bil men sammanfaller ganska väl med färdmedelsfördelningen för 

kranskommunerna kring Göteborg. Tabell 1 redovisar färdmedelsfördelningen för 

vardagsresor för de tre senaste resvaneundersökningarna. 

 

Tabell 1 Färdmedelsfördelning  för Ale kommun, 2011,2014 och 2017 från RVU västsvenska paketet  

Färdmedel 2011 2014 2017* 

Till fots 17 % 17 % 10 % 

Cykel 2 % 4 % 3 % 

Kollektivtrafik 13 % 15 % 24 % 

Bil 66 % 64 % 62 % 

Övriga färdmedel 2 % 1 % - 

*På grund av låg svarsfrekvens är resultaten för RVU 2017 en sammanvägning av resultatet för flera 

kommuner varför resultaten inte kan jämföras rakt av med föregånde år. 

Bilinnehavet är i kommunen år 2019 498 fordon/1000 invånare vilket är ca 11 % högre 

än genomsnittet för riket och ca 13 % högre än genomsnittet för regionen. Antalet 

körda mil är 722 mil/person. Trenden visar eventuellt på en nedgång de senaste åren 

men körsträckan är ända 5 % högre än genomsnitt för riket och 8 % högre än 

genomsnitt för regionen (http://extra.lansstyrelsen.se/rus/), se figur 3. 

 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/
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Figur 3 visar genomsnittlig körsträcka per person och år uppdelat på riket, regionen och Ale kommun. 

2.3 CYKELPARKERING 

Allmänna cykelparkeringar finns främst i Nödinge centrum. Mindre cykelparkeringar 

finns utspridda vid entréer till handel och verksamheter och en större till stora delar 

väderskyddad anläggning om 126 platser finns vid pendeltågsstationen. 

2017 genomförde Ale kommun en inventering av beläggningsgraden på 

pendelparkeringen där utnyttjandegraden varierade kraftigt beroende på väder med 

som lägst 46 % och som högst 128 %. 

2.3.1 PARKERINGSTAL CYKEL 

Ale kommuns riktlinjer för parkeringstal anger parkeringstal för hur många 

cykelparkeringar som skall anlägga vid nybyggnation. Parkeringstalen för bostäder har 

målsättningen att varje boende skall ha en cykelparkeringsplats och att det även skall 

finnas platser för besökande. För verksamheterna varierar parkeringstalen stort 

beroende på typ av verksamhet och kräver i många fall en särskild utredning. Ale 

kommuns parkeringstal för cykel presenteras i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2 parkeringstal för cykel, från Ale kommuns riktlinjer för parkeringstal. 

Typ/verksamhet Parkeringstal för cykel 

Bostäder 2,5 cpl/lgh 

Kontor 10–40 cpl /1000m2 BTA 

Handel 40–80 cpl/1000m2 BTA 

Skolor 30–80 cpl/100 elever 

Vård 10–50 cpl/100 sängplatser 

Sport/fritid 15–45 cpl/100 besökare 
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2.4  BILPARKERING 

Likt cykelparkeringarna finns allmänna bilparkeringsplatser främst i de centrala 

delarna av Nödinge, se figur 4. Allmänna parkeringsplatser finns även strax söder om 

centrum längs Klockarevägen med vårdcentral, tandläkare och äldreboende (nr 11 i 

nedre delen av figur 4). För bostäder finns gemensamma parkeringsanläggningar 

främst för lägenheter och en del radhus men den vanligaste lösningen för radhus och 

småhus är att parkering löses på den egna fastigheten. 

 

I Nödinge centrum finns totalt ca 1700 parkeringsplatser varav ca 1000 är allmänt 

tillgängliga, övriga parkeringsplatser utgörs av reserverade parkeringsplatser och 

parkeringar reserverade för rörelsehindrade.  Parkeringsplatserna har olika 

användningsområden så som parkering för handel, anställda, boende och besökande. 

2016 genomfördes en inventering av bilparkeringsplatserna för ett område inom 500 

meter från Ale Torg. Inventeringen visade att drygt hälften av parkeringsplatserna stod 

tomma under större delen av dygnet (Inventering av parkeringsplatser i Nödinge 

centrum, Ale kommun, 2017-04-06). 

 

Kortfattat är resultatet från inventeringen följande: 

 

• Område 1 och 2 enligt figur 4 är handelsparkering, beläggningsgraden är som 

högst ca 80 % på fredag kväll efter kl. 16. 

 

• Område 3 och 6 inriktar sig främst till arbetsparkering, beläggningsgraden var som 

högst under arbetstid (vardag 8–16) och var vid flera tillfällen över 95 %, många 

tycker att det råder brist på parkeringsplatser inom dessa områden. 

 

• Område 5 är pendelparkeringen, beläggningsgraden ligger vid tillfällen på över 80 

%, här finns dock uppgifter som tyder på att parkeringen även används till andra 

ändamål än pendelparkering. 

 

• Områdena 8 och 9 är främst bostadsområden där beläggningsgraden är som högst 

mellan kl. 16.00 och 08.00. Många p-platser är reserverade och står tomma under 

stora delar av dygnet. Beläggningsgraden varierar från ca 60 % för område 9 till ca 

30 % för område 8. 

 

Nuvarande bilinnehav för boende i de mest centrala delarna av Nödinge motsvarar ca 

0,5–0,6 bilar per lägenhet, vilket är lägre än vad som anges i gällande parkeringsnorm 

(0,8 platser per lägenhet inklusive besöksparkering). 
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Figur 4. Bilparkeringar i Nödinge centrum, figuren visar andelen använda och ediga parkeringspatser inom 

oika parkeringsområden i Nödinge. Med ”helg” avses lördag 11:00 - 12:25, ”dag” måndag 09:00 - 10:15 och 

”natt” måndag 21:30-23:00. 
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2.4.1 PARKERINGSTAL FÖR BIL 

Vid ny exploatering av bostäder, verksamheter och handel mm. kan enligt Ale 

Kommuns riktlinjer för parkeringstal bilparkering lösas på tre olika sätt: 

 

• Parkeringsplatser på den egna fastigheten,  

• Parkeringsköp hos kommunen 

• Parkering samordnas för flera fastigheter i gemensamma anläggningar (avtal krävs) 

 

Parkeringstalen för bostäder är uppdelade på Zoner där zon 1 är kollektivtrafiknära 

lägen med ett hösta avstånd till en kollektivtrafikknutpunkt på upp till 600 m för zon 2 

är detta 1200 meter och zon 3 är avståndet över 1200 meter, se figur 5 för 

zonindelning. 

 

 

Figur 5. Zoner för parkeringstal i Nödinge, röd linje representerar zon 1, blå zon 2 och området utanför zon 

3 (källa: Riktlinjer för parkeringstal (Ale kommun 2014).  

För verksamheter finns ingen zonindelning utan här skall parkeringstalet ses som ett 

riktvärde för en medelsituation. För att frångå det rekommenderade värdet behöver en 

parkeringsutredning redogöra för hur avstegen motiveras. 
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Ale kommuns Parkeringstal för bostäder och olika typer av verksamheter framgår i 

tabell 3 och 4 

 

Tabell 3 parkeringstal för bostäder (källa: Riktlinjer för parkeringstal, Ale kommun, 2014). 

 

 

Tabell 4 parkeringstal för verksamheter (källa: Riktlinjer för parkeringstal, Ale kommun, 2014). 

 

2.4.2 REGLERING AV PARKERING I TID OCH KOSTNAD 

De flesta av de allmänna parkeringsplatserna i Nödinge centrum är avgiftsfria, ett 

mindre antal platser med avgift finns inom område 6 (se figur 4). Parkeringsplatserna 

för handel inom område 1 är reglerade med tillåten parkering i 2–4 timmar beroende 

på läge.   

2.5 MOBILITY MANAGEMENT (MOBILITETSÅTGÄRDER) 

Kommunen bedriver ett aktivt arbete med kampanjer och informationsinsatser för att 

lyfta hållbart resande. Exempelvis informationsinsatser för att öka cykling och 

pilotprojekt med skolreseplan. Kommunen jobbar även med en kontinuerlig utbyggnad 

av gång- och cykelvägnätet.  Dock finns en outnyttjad potential i att koppla 

påverkansåtgärder till tidigt skede av fysisk planering eller infrastruktursatsningar, 

brister finns även i uppföljning av åtgärder samt avsaknad av resvaneundersökningar. 

(Koucky & Partners 2016).  

I dagsläget finns ingen aktiv bilpool i Nödinge centrum. 
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3 FÖRSLAG PÅ FLEXIBLA PARKERINGSTAL OCH 

SAMNYTTJANDE 

3.1 FLEXIBLA PARKERINGSTAL I GÖTEBORG 

Ale kommuns parkeringstal bygger på en zonindelning baserad på avstånd till 

kollektivtrafikknutpunkter där närhet till kollektivtrafik ger ett lägre parkeringstal, se 

avsnitt 2.4.1 

 

I flera andra kommuner tillämpas flexibla parkeringstal. I Göteborg finns tex 

möjligheten att räkna ut mer projektspecifika parkeringstal genom fyra analyssteg, 

fastställande av startvärde (normalspann), lägesbedömning, projektanpassning och 

mobilitetslösningar.  

 

 

Figur 6. Analyssteg för en mobilitets- och parkeringsutredning (Källa: Riktlinjer för mobilitet och parkering i 

Göteborgs Stad).  

3.1.1 BILPARKERING BOSTÄDER 

Nedan redovisas arbetsgången enligt Göteborgs tillämpning av flexibla parkeringstal.  

 

1. Normalspann, i grunden bygger parkeringstalen på en liknande zonindelning 

som används i Ale kommun som ger ett startvärde/normalspann att utgå ifrån. 

 

2. Lägesbedömning, i den vidare analysen tittar man mer ingående på det 

geografiska läget, avdrag på parkeringstalet kan ges om planområdet ligger i 

ett stort stadsdelscentrum och/eller om det finns direkt närhet till god 

kollektivtrafik, bra cykelinfrastruktur och tillgång till handel/service etc. 

 

3. Projektanpassning, i detta steg ser man på mer projektspecifika faktorer så 

som sammansättningen av lägenhetsstorlekar och möjligheten till 

samnyttjande.  För områden med en övervägande andel små lägenheter 

medges avdrag från parkeringstalet. 

 

4. Mobilitetslösningar, slutligen ser man på möjligheten till och val av 

mobilitetsåtgärder.  Mobilitetslösningar som ger avdrag på antalet 

parkeringsplatser för bil finns i olika paket, baspaket och stjärnpaket. 

Baspaketet ger ett avdrag på 0,05 bilplatser per lägenhet om samtliga åtgärder 

genomförs. I stjärnpaketet kan mobilitetsåtgärder fritt väljas i tre steg där varje 

steg ger ett avdrag på 0,05 parkeringsplatser per lägenhet. Maximalt kan 

mobilitetsåtgärderna ge ett avdrag på 0,2 parkeringsplatser per lägenhet.  
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Tabell 5. Möjliga avdrag (Källa: Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad). 

 

 

För att avdrag skall kunna göras för mobilitetlösningar krävs att alla åtgärder i 

baspaketet genomförs: 

 

1. Startpaket till nyinflyttade om hållbart resande. 

2. Löpande information om mobilitet.  

3. Tidsbegränsade Kollektivtrafikkort (30 dagar) till nyinflyttade. 

4. Extra god cykelparkering med tillgång till cykelpump. 

5. Parkeringsplatser för lastcyklar. 

6. Högst 50 % av bilparkeringarna är fasta/personliga. 

7. Parkering hyrs och redovisas separat. 

8. Parkeringsplatser öronmärka för bilpool. 

För att kunna göra ytterligare avdrag behöver fler mobilitetsåtgärder genomföras 

enligt en ”avdragstrappa”, figur 7. I första steget krävs tre mobilitetslösningar, 

sedan två och slutligen en, för varje steg krävs at minst en av lösningarna är en 

stjärnmärkt åtgärd.  

 

 

Figur 7. Avdragstrappa för mobilitetslösningar (Källa: Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs 

Stad). 
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Stjärnmärkta åtgärder är: 

• Kostnadsfritt kollektivtrafikkort 90 dagar för nyinflyttade. 

• Kostnadsfritt kollektivtrafikkort kort 365 dagar för nyinflyttade. 

• Tillköp av kollektivtrafik. 

• Cykelpool med specialcyklar, tex lastcyklar. 

• Samlade parkeringsanläggningar (minst 50% i samma anläggning). 

• Medlemskap i bilpool ingår hyra. 

• Utöver dessa finns det möjlighet för fastighetsägaren att själv föreslå en 

egen åtgärd (godkännande från kommunen krävs. 

Övriga mobilitetslösningar är: 

• Årlig mobilitetsaktivitet som fastighetsägaren genomför, valfri men 

kräver minst att fri cykelservice genomförs. 

• Realtidstavlor för kollektivtrafik. 

• Cykelservicerum, kräver automatiska dörrar och utrustning. 

• Begränsning av fasta parkeringsplatser utökad nivå. (max 10 % fasta) 

• Bilpoolsfordon (1 plats per 100 lägenheter på attraktiva lägen) 

• Åtgärder för minskat resebehov (åtgärder som underlättar 

hemkörningstjänster tex godsskåp, kontorsfaciliteter eller liknande som 

minskar behovet av vardagsresor). 

• Extra åtgärder för gående så som förbättring av gångvägar, sittplatser 

och bra underhåll mm. 

 

För varje steg där kraven enligt de fyra punkterna ovan uppfylls kan sedan avdrag på 

antalet (ca 0,05 – 0,1) parkeringsplatser per lägenhet göras, se tabell 5. 

 

Metoden med flexibla parkeringstal som används i Göteborg är väl genomarbetad och 

används regelmässigt när parkeringstal för nya detaljplaner i Göteborgs kommun tas 

fram. 

 

Metoden bör kunna tillämpas med mindre justeringar för att fastställa parkeringstalen 

för nybyggnation även i Ale kommun. Utgångspunkten (Normalspann/startvärde) sätts 

utifrån Ale kommuns gällande parkeringstal för bostäder och utifrån detta värde 

tillämpas metoden med flexibla parkeringstal enligt Göteborgs stads modell. 

3.1.2 BILPARKERING TILL VERKSAMHETER 

Det finns en stor variation i parkeringsbehovet för olika typer av verksamheter. Ale 

kommuns parkeringsnorm tar hänsyn till detta och har en viss flexibilitet som tidigare 

nämnts (stycke 2.4.1) för parkeringstalen. 

 

Vid en jämförelse med några närliggande kommuner framstår parkeringstalen för 

verksamheter i Ale kommun som relativt högt när det gäller handel och kontor se 

tabell 6, 7 och 8. Vid lägesbedömning och projektanpassning för 

verksamhetsparkeringar bör övervägningar om det faktiska behovet göras. 
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Tabell 6 Jämförelse av parkeringstal för kontor (för anställda och besökande) med några andra kommuner i 

regionen, anges i bilplatser per 1000 m2 BTA. 

Kontor Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Ale 31 31 31 

 

Mölndal 13 16 20 20 

Kungälv 10 15 18 23 

Partille 9 16 

  

Lerum 28 28 36 

 

Trollhättan 14 

   

Alingsås 21 25 25 

 

Uddevalla 18 22 

  

Göteborg 5 10 15 

 

Borås 13 17 

  

 

Tabell 7. Jämförelse av parkeringstal för handel (ivsmedel/stormarknad) (för anställda och besökande) med 

några andra kommuner i regionen, anges i bilplatser per 1000 m2 BTA. 

Handel (stormarknad)* Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Ale 61 61 61 

 

Mölndal 31 36 36 41 

Kungälv 40 45 50 55 

Partille 40 55 

  

Lerum 57 57 71 

 

Trollhättan 26 

   

Alingsås 45 45 45 

 

Uddevalla 32 40 

  

Göteborg 13 25 35 

 

Borås 30 47 

  

*Definitionen av olika typer av handel varierar från kommun till kommum, det högsta parkeringstalet för 

handel fär respektive kommun har därför använts. 

Tabell 8. Jämförelse av parkeringstal för handel (sälanköp/butiker) (för anställda och besökande) med några 

andra kommuner i regionen, anges i bilplatser per 1000 m2 BTA. 

Handel (sällanköp/butiker) Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Ale 42 42 42 
 

Mölndal 26 31 36 41 

Kungälv 25 30 35 40 

Partille 30 45 
  

Lerum 22 22 27,5 
 

Trollhättan 22 
   

Alingsås 35 30 30 
 

Uddevalla 32 40 
  

Göteborg 13 25 35 
 

Borås 30 37 
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För att kunna göra en lägesbedömning för verksamheter I Ale kommun har 

parkeringstalen för andra kommuner i regionen inventerats. I Ale kommun finns ingen 

zonindelning när det gäller parkeringstalen för verksamheter likt det finns i många 

andra kommuner. I de flesta andra kommuner i regionen finns en zonindelning där de 

mest centrala lägena ger ett lägre parkeringstal än de mer perifera områdena. 

Sänkningen av parkeringstalet från en mindre central zon till en centralare zon sker 

igenomsnitt med mellan 11 % och 20 % där sänkningen blir procentuellt större ju 

centralare området är. 

 

Då Ale kommuns parkeringstal för handel och kontor är jämförelsevis höga föreslås 

dagens parkeringstal för zon 3 enligt Ale kommuns zonindelning. För varje lägre zon 

föreslås ett avdrag på 15 % (vilket stämmer bra överens med hur andra kommuner ser 

ett minskat parkeringsbehov för centralare lägen, tabell 6, 7 och 8. För zon 1 i 

Nödinge innebär det ett parkeringstal på 23 bilplatser per 1000m2 BTA kontorsyta och 

44 platser per 1000 handel (storköp) och 31 för övrig handel/centrumverksamhet, 

vilket fortfarande är höga värde i jämförelse med majoriteten av regionens kommuner. 

 

Parkeringstalen kan sedan projektanpassas där kännedom om personaltäthet, 

resvanor, färdmedelsfördelning och parkeringsinventeringar för kända verksamheter 

kan ligga till grund för ytterligare justeringar av parkeringstalet. I detta skede studeras 

också möjligheten till samnyttjande. Storleken på avdragen på parkeringstalet kan 

variera stort i detta steg avdrag på ca 15–20 % kan bli aktuellt. 

 

För verksamheter är mobilitetslösningar mer svårriktade än till bostäder. 

Verksamheterna kan variera stort beroende på tex vilken handel som etablerar sig, vad 

verksamheten har för utrymmesbehov och personaltäthet etc. Detta gör att det är 

viktig att noga utreda verksamhetens behov när flexibla parkeringstal tillämpas. 

 

Åtgärder så som tillgång till bra cykelparkeringsplatser, att planera för omklädnings- 

och duschmöjligheter för anställda samt tillgång till bilpool kan bidra till att sänka 

parkeringstalet för verksamheter, där parkeringsplatser för anställda lämpar sig bäst 

för reducerade parkeringstal. Storleken på avdragen på parkeringstalet för 

mobilitetsåtgärder till verksamheter bedöms kunna bli ca 10 %. 

3.1.3 SAMNYTTJANDEBERÄKNINGAR 

Som beskrivs i avsnitt 2.4 finns det vid varje inventeringstillfälle ca 50 % lediga 

bilparkeringsplatser. På vissa ställen är det vid vissa tidpunkter nästan fullt samtidigt 

som det på andra platser finns gott om lediga platser. Med nuvarande 

parkeringsstruktur och reglering finns det en outnyttjad potential i samnyttjande av 

parkering för pendlare och kunder/besökare till handel i Nödinge centrum. Med 

samnyttjande av parkeringsplatser kan man effektivisera användningen av 

parkeringsplatserna med en ökad nyttjandegrad. Där många olika typer av 

verksamheter med olika tidsmässiga behov är lokaliserade nära varandra är potentialen 

till samnyttjande som störst. 

 

Utifrån kunskap om nyttjandegrad för olika typer av parkering för boende och 

verksamheter vid olika tidpunkter kan beräkningar göras för att räkna fram det 

faktiska behovet av parkeringsplatser. Som utgångspunkt används det parkeringstal 

som fås fram utifrån parkeringstalsberäkningarna. Parkering för bostäder delas här 

upp i parkering för boende och för besökare på grund av när dessa parkeringar nyttjas 

som mest.  

 

Parkeringstalen förs sedan in i en matris med känd beläggningsgrad vid olika 

tidpunkter för de olika verksamheterna. Denna matris kan skapas utifrån en 
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parkeringsinventering ifall samnyttjandet skall beräknas på befintliga verksamheter 

eller så används en färdig matris likt den i tabell 9 (framtagen av Göteborgs stad).  

Med hjälp av matrisen får man sedan fram det minimum av parkeringsplatser som 

krävs för samtliga verksamheter vid de olika tidpunkterna. 

  

Tabell 9. Exempel på nyttjandegradsmatris. Nyttjandegraden är hämtad från Göteborgs stads 

nyttjandegradsmatris för samnyttjandeberäkningar. Pendelparkering och besök till boende är baserad på 

”Parkering markanvändning och mobilitet i Nödinge centrum, - ett kunskapsunderlag inom projektet 

Hållbara attraktiva stationssamhällen” (Koucky & Partners mfl, 2017). Där högsta nyttjandegrad justerats 

upp till 100 %. 

  Högsta nyttjandegrad (värdet anger hur många procent av det totala 

antalet parkeringsplatser som används under aktuell tidsperiod).  

Kategori Mån-fredag dag Fredag kväll Lördag dag Natt 

Bostäder, boende 80 80 70 100 

Kontor 100 20 10 10 

Dagligvaruhandel 40 100 80 5 

Sällanköpshandel 40 80 100 5 

Skola/förskola 100 20 5 0 

Industri, lager 100 20 10 10 

Andra verksamheter Bestäms i varje enskilt fall 

Pendelparkering 100 20 10 20 

Bostäder, besök 30 100 40 50 
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4 PARKERING OCH MOBILITET I FRAMTIDENS NÖDINGE 

Nödinge tätort förväntas växa under de närmsta tio åren, tillväxten består av både 

förtätning av befintliga områden och exploatering av nya områden. Övergripande 

presenteras detta i en översiktsplan, för Nödinge gäller, FÖP Nödinge 2030, (Antagen 

2018-06-18 Laga kraft 2019-04-12). Planeringen för enskilda områden sker sedan 

genom detaljplaner. 

 

I följande kapitel görs en beskrivning av hur Nödinge kan växa på ett hållbart sätt 

utifrån den fördjupade översiktsplanen och de detaljplaner som är under arbete, med 

utgångspunkt i mobilitetstjänster, parkeringstal och parkeringsstruktur/reglering. 

4.1 FÖP NÖDINGE 2030 

 

Figur 8. (Rött, centrala Nödinge, gult bebyggelseutveckling, grönt naturområden, pilar, gröna stråk, källa 

FÖP Nödinge 2030) 

Den fördjupade översiktsplanen för Nödinge 2030 förespråkar att Nödinge skall 

utvecklas i stationsnära lägen för att dra nytta av det goda pendlingsläget.  

Utbyggnaden bör ske med en blandning av olika funktioner där det mesta finns inom 

gångavstånd. Syftet med detta är bland annat att ge goda förutsättningar för boende 

och verksamma att välja kollektivtrafik som färdmedel. 

Övrig utbyggnad bör ske så att Nödinge tätort förblir sammanhängande. Detta 

underlättar gena och trygga gång- och cykelvägar samt möjligheten till god 

kollektivtrafik. 
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4.2 DETALJPLANER 

I skrivande stund pågår arbetet med ett flertal detaljplaner i Nödinge. Figur 9 ger en 

översiktlig bild över vart i orten de aktuella detaljplanerna är belägna. 

 

 

Figur 9, bilden visar översiktligt lokaliseringen på pågående och kommande detaljplaner i Nödinge. 

En utveckling i enlighet med pågående och kommande detaljplaner i centra Nödinge 

medför en förtätning och en större och mer sammanhållen tätort. Detta ger potential 

till mer service och kollektivtrafik vilket förbättrar förutsättningarna för hållbart 

resande med en ökad andel gång- och cykel och kollektivresor. Tabell 10 och 11 

redovisar kort de olika pågående och kommande detaljplanerna och antalet nya 

parkeringsplatser som behöver byggas med utgångspunkt i dagens parkeringstal. 
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Tabell 10. Pågående detaljplaner och anspråk på nya bilparkeringar enligt nuvarande p-tal. 

Pågående detaljplaner Ny bebyggelse, antal eller BTA Nya parkeringsplatser 

enligt aktuella P-tal 

Nödinge Centrum* 600 Lägenheter, 2500 m2 ny handel, 14 100 

m2 kontor.  

814  

Nödinge 5:134  100 Lägenheter 100 

Backa 1:13 m.fl.  500–600 Bostäder 1155 

Nödinge - Stommen 1:261  150–250 Bostäder 350 

Nödinge Stommen 7:1  56 Bostäder 95 

Nödinge 38:2, ”bobollplan” 200–300 Lägenheter 300 

 Totalt antal parkeringsplatser 2814 

* Utbyggnaden av Nödinge centrum sker till stor del på befintliga parkeringsytor, totalt berör detta ca 737 

bilparkeringsplatser som behöver ersättas för verksamheter som finns kvar efter ombyggnad. Detta innebär 

att det utifrån gällande parkeringstal behöver anläggas 814 platser för ny bebyggelse och 737 för befintlig 

bebyggelse, totalt 1551 platser.   

 

Tabell 11. kommande detaljplaner och anspråk på nya bilparkeringar enlig nuvarande p-tal. 

Kommande detaljplaner Uppskattat antal bostäder Nya parkeringsplatser 

enligt aktuella P-tal 

Nödinge 5:93 120 Lägenheter 120 

Nödinge 38:13 m.fl. 32 Lägenheter 26 

Totalt antal parkeringsplatser 146 

4.3 TILLÄMPNING AV FLEXIBLA P-TAL PÅ NÖDINGE CENTRUM 

 I detta kapitel genomförs ett räkneexempel på hur man kan använda flexibla 

parkeringstal för Nödinge centrum. 

 

Detaljplanarbete pågår för att förtäta och skapa en sammanhängande 

småstadsstruktur i Nödinge centrum, figur 10 visar en illustration över planområdet 

där det i planområdets södra del anläggs ett nytt kommunhus norr och öster om detta 

anläggs bostäder i form av lägenheter men också en del handel och verksamheter. 

 

Totalt planeras ca 600 lägenheter, 2500 m2 BTA handel/centrumverksamhet och 

14 100 BTA kontor. Nuvarande handelsverksamhet som bedöms bestå av på ca 6000 

m2 BTA stormarknad och ca 1000 m2 BTA övrig handel behöver även lösa 

parkeringsbehov inom planområdet. 
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Figur 10 visar föreslagen illustration över möjlig utbyggnad. (Källa Ale Kommun). 

4.3.1 PARKERINGSSTRUKTUR 

Planförslaget innebär att två parkeringshus anläggs, ett i den norra delen och ett på 

den nuvarande pendelparkeringen i söder, parkeringshuset i den norra delen rymmer 

ca 800 platser och det i den södra delen ca 500 platser. Utöver parkeringsplatserna i 

parkeringshus planeras ca 170 markparkeringar samt en handfull angöringsplatser och 

korttidsparkeringar. 

 

Totalt föreslås ca 1470 parkeringsplatser samt en handfull korttidsparkeringar och 

angöringsplatser längs det lokala vägnätet. 
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4.3.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBART RESANDE 

Planområdet är mycket centralt beläget i Nödinge med korta avstånd till kollektivtrafik 

och handel och service, området nås också från övriga delar av Nödinge med gång, 

cykel och kollektivtrafik med för färdsätten konkurrenskraftiga tider se kap 2.2. 

4.3.3 PARKERINGSTAL FÖR CYKEL 

För att skapa goda förutsättningar för hållbart resande är tillgängligheten till cykel och 

bra cykelparkeringar av stor vikt. Mobilitetsåtgärdser för cykel hanteras indirekt genom 

de mobilitetsåtgärder som införs för att kunna sänka parkeringstalen för bilparkering, 

därför utförs inga beräkningar på flexibla parkeringstal för cykel i denna rapport. 

 

För lägenheter ligger parkeringstalet på 2,5 platser per lägenhet vilket motsvarar ca 

1500 cykelparkeringar. Ca 80 % av dessa platser bör anläggas på väderskyddat läge i 

låsbar anläggning. Resterande platser placeras nära entréer. 

 

För handel finns ett intervall på mellan 40 och 80 platser per 1000m2 BTA i Ale 

kommuns parkeringstal. Parkeringstalet med det lägre värdet 40 platser per 1000m2 

BTA för handel är fortfarande ett högt värde (Mölndal har 22, Trollhättan 25 och 

Kungälv 20). Med parkeringstal enligt nuvarande riktlinjer behövs minst 380 

cykelparkeringsplatser anläggas för handelsändamål. Istället föreslås ett parkeringstal 

för cykel på 25 platser per 1000m2 BTA vilket innebär att ca 238 

cykelparkeringsplatser behöver anläggas för ändamålet. Cykelparkeringar till handel 

placeras nära entréer, platser bör finnas för lådcyklar och cykelkärror och några platser 

utförs väderskyddat.  

 

För kontor medger Ale kommuns riktlinjer för parkeringstal ett intervall på 10–40 

cykelplatser per 1000 m2 BTA, det högre värdet bedöms som väldigt högt (Mölndal har 

15, Trollhättan 17 och Kungälv 21) ett parkeringstal på 10 platser per 1000 m2 BTA 

bör vara tillämpbart utifrån följande resonemang: 

 

• För kontor planeras 14 100 m2 BTA kontorsyta med 500 arbetsplatser av dessa 

bedöms 80 % användas samtidigt. Enligt resvaneundersökningar (se tabell 1) 

sker ca 3–4 % av resorna i kommunen med cykel. För arbetsresor sommartid 

med bra väder och med en ökad andel cyklister uppskattas andelen att kunna 

stiga till ca 20 %. Totalt medför detta att ca 80 anställda tar cykeln till kontoret 

(ca 7 cyklister per 1000 m2 BTA). För besökare till kontoret används 4 besökare 

per 1000 BTA, vilket ger 56 samtida besökare av dessa beräknas ca 20% cykla 

eller ca 11besökare (ca 0,8 cyklister per 1000m2 BTA).  

   

För kontors föreslås att ca 141 cykelparkeringar anläggs. Av dessa anläggs ca 80 % på 

väderskyddat läge med låsmöjlighet, resterande cykelparkeringar anläggs nära entréer. 

 

Totalt behov av cykelparkeringar uppgår till ca 1879 platser. Vilket medförs att en yta 

på ca 2300 m2 behöver avsättas för cykelparkeringar inom området. Utöver detta 

tillkommer cykelparkering för pendelparkering. 

 

Dagens pendelparkering för cyklar med 126 platser behöver återskapas inom framtida 

plan och även utökas. För att täcka dagens behov behövs upp mot ca 200 platser och 

med en förväntad befolkningsökning med ca 50 % ca 300 platser. 
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Tabell 12. Visar framtida behovet av cykelparkeringar i Nödinge centrum. 

 

Parkeringstal antal/storlek Antal 

parkeringar 

Lägenheter 2,5 600 1500 

Kontor 10 14,1 141 

Handel  25 9,5 238 

Pendelparkering 300 

Totalt 2179 

 

4.3.4 PARKERNGSTAL FÖR BIL 

Nedan beräkning av avdrag har genomförts med hjälp av den metod och kunskap som 

Göteborgs stad tagit fram och använder för fastställande av parkeringstal. Metoden har 

anpassats efter förhållandena i Ale kommun där grundvärdet sätts enligt Ale kommuns 

riktlinjer för parkeringstal så som presenteras kapitel 3. 

• Startvärde 

 

Beräkningarna utgår från P-tal Zon 1 på 0,8 bilplatser per lägenheter inklusive 

besöksparkering enligt Ale kommuns parkeringstal. 

 

För Kontor ligger Ale kommuns parkeringstal för anställda och besökande på 31 

platser /1000 m2 BTA  

 

För handel ligger parkeringstalet på mellan 29 och 61parkeringsplatser per 1000 m2 

BTA beroende på typ av handel. För stormarknad används det högre värdet och för 

övrig handel/centrumverksamhet används ett värde på 42 parkeringsplatser per 1000 

m2 BTA. 

 

Tabell 13. Resultat startvärde 

 Startvärde Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Bil     

Lägenheter 

P/lgh 

0,8    

Kontor 

P/1000m2 

31    

Handel 

(stormarknad) 

P/1000m2 

61    

Handel/centrum-

verksamhet 

P/1000m2 

42    

 

• Lägesbedömning: 

  

Direkt närhet till god kollektivtrafik genom pendeltågsstation bra cykelinfrastruktur 

(efter utbyggnad enligt plan), bra tillgång till service och handel (urbana verksamheter) 

tillgång till bilpool (efter utbyggnad) medför goda förutsättningar för resande med 

kollektivtrafik eller gång och cykel. 
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För lägenheter ger det goda läget ett avdrag från P-talet med 0,1 parkeringsplatser per 

lägenhet, nytt P-tal sätts till 0,7. 

 

För verksamheter så som kontor och handel finns inga fasta avdrag att tillämpa enligt 

Göteborgs stads modell utan avdrag baseras på utredningar av de specifika planernas 

förutsättningar och behov.  

 

Utifrån områdets centrala läge med direkt närhet till god kollektivtrafik sänks 

parkeringstalet med två steg om 15 % enligt beskrivning under 3.1.2. För kontor sätts 

parkeringstalet till 23, för handel (storhandel) 44 och övrig handel/centrumverksamhet 

31 parkeringsplatser per 1000m2 BTA som beskrivs i avsnitt 3.1.2. 
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Tabell 14. Resultat lägesbedömning. 

 Startvärde Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Bil     

Lägenheter 

P/lgh 

0,8 0,7   

Kontor 

P/1000m2 

31 23   

Handel 

(stormarknad) 

P/1000m2 

61 44   

Handel/Centrum-

verksamhet 

P/1000m2 

42 31   

 

• Projektanpassning: 

 

I gällande planförslag finns ingen klar fördelning av lägenhetsstorlekar, planförslaget 

medger ca 60 000 m2 BTA lägenheter vilket med 600 lägenheter ger en genomsnittlig 

storlek per lägenhet på 100 m2 BTA, vilket tyder på en normal 

lägenhetssammansättning. Något avdrag på parkeringstalen för en övervägande andel 

små lägenheter blir därför inte aktuellt. 

 

Möjlighet till samnyttjande av parkeringar ses däremot som mycket god på grund av 

kombinationen, bostäder, handel, kontor som tidsmässigt har olika behov. Detta bör 

kunna ge ett avdrag från parkeringstalet med 0,05 parkeringsplatser per lägenhet. P-

tal 0,65 

 

Nuvarande handelslänga på ca 7000 BTA handelsyta (6000 m2 stormarknad och 1000 

BTA övrig handel kommer att finnas kvar och dess parkeringsplatser behöver därför 

ersättas inom de planerade parkeringsanläggningarna. 

 

Vid en studie av beläggningen på befintliga parkering i Nödinge centrum 

konstaterades att parkeringarna för handelslängan (område 1 enligt figur 4) hade 

högst beläggningen på fredag efter kl. 16 då beläggningsgraden var 80 % av de totalt 

335 parkeringsplatserna (Inventering av parkeringsplatser i Nödinge centrum, Ale 

kommun 2017). Behovet av parkeringar för nuvarande handelslänga bedöms därför till 

ca 270 parkeringsplatser. Det parkeringstal som erhållits under lägesbedömning ger 

277 parkeringsplatser för handel vilket stämmer bra överens med dagens behov. 

Någon sänkning av parkeringstalet för handel i detta analyssteg sker därför inte. 

 

För kontor planeras 14 100 m2 BTA kontorsyta och ca 500 arbetsplatser, av dessa 

bedöms ca 80 % användas samtidigt. Enligt resvaneundersökningar för invånarna Ale 

kommun reser ca 60 % med bil (andelen arbetsresor som sker med bil är okänd men 

som regel brukar andelen för arbetsresor vara något lägre än andelen för 

genomsnittsresan (RVU 2017 Göteborg, Resvaneundersökning i Göteborgsregionen, 

Hösten 2017). Totalt medför detta att ca 240 anställda tar bilen till kontoret. För 

besökare till kontoret används 4 besökare per 1000 BTA vilket ger 56 samtida 

besökare, av dessa reser ca 60 % med bil. Totalt ger detta ett parkeringsbehov på 274 

platser. Parkeringstal från lägesbedömningen ger 324 parkeringsplatser för kontor. En 

sänkning av parkeringstalet med ca 15 % för kontor i detta steg ger ett parkeringstal 

som stämmer bättre överens med det faktiska behovet.  
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Tabell 15. Resultat projektanpassning. 

 Startvärde Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Bil     

Lägenheter 

P/lgh 

0,8 0,7 0,65  

Kontor 

P/1000m2 

31 23 20  

Handel 

(stormarknad) 

P/1000m2 

61 44 44  

Handel 

P/1000m2 

42 31 31  

 

• Mobilitetslösningar: 

 

Beroende på mängd av och kvalité på Mobilitetsåtgärder kan ytterligare avdrag från 

parkeringstalet för lägenheter göras. 

 

Som baspaket föreslås följande åtgärder: 

 

1. Informationspaket till nyinflyttade om hållbart resande. 

Paketet delas ut till alla boende vid inflyttning under avtalsperioden (vanligen 10 år) och kan 

innehålla information om lokala målpunkter, hållbart resande, cykelkarta mm. Paketet bör 

också innehålla någon fysisk present som underlättar hållbart resande. 

2. Löpande information om mobilitet. 

Boende skall hållas löpande informerade om fastighetens särskilt goda förutsättningar för 

hållbart resande med syftet att hålla mobilitetsfrågan levande. 

3. Tidsbegränsade Kollektivtrafikkort (30 dagar) till nyinflyttade. 

Kostnadsfritt månadskort på västtrafik till lokaltrafiken (alternativt zon AB), ett kort delas ut 

per lägenhet. Syftet är att uppmuntra till att prova på nya resvanor. 

4. Högkvalitativ cykelparkering med tillgång till cykelpump. 

Kvalitetshöjande åtgärder utöver grundkraven för cykelparkeringar, cykelpump skall finnas 

nära cykelparkeringarna, ytorna skall hållas rena och snygga och övergivna cyklar skall 

årligen rensas bort. Syftet är att så många som möjligt skall uppleva det positivt att använda 

och hantera sin cykel 

5. Parkeringsplatser för lastcyklar. 

Plats för minst fyra lastcyklar per 100 lägenheter, syftet är att boende skall kunna förvara 

sina skrymmande cyklar på ett bra sätt. 

6. Högst 50 % av bilparkeringarna är fasta/personliga. 

Syftet är att parkeringsplatserna skall utnyttjas effektivare. 

7. Parkering hyrs och redovisas separat. 

Parkeringsavgiften får inte ingå i lägenhetskontraktet utan skall hyras separat och 

kostnaderna redovisas på särskilda avier. Syftet är att tydliggöra den verkliga kostnaden för 

parkeringsplatsen. 
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8. Parkeringsplatser öronmärka för bilpool. 

En utpekad parkeringsplats för bilpool per 100 lägenheter, bilpoolsplatserna skall vara utöver 

parkeringstalet för bostäder. behovet följs upp årligen och möjlighet att utöka antalet platser 

bör finnas. 

Dessa åtgärder bedöms kunna sänka parkeringstalet för lägenheter med ytterligare 

0,05 parkeringsplatser per lägenhet. 

 

För ytterligare sänkningar krävs att fler mobilitetslösningar införs. Beroende på kvalité 

och mängd kan P-talet sänkas ytterligare med 0,05–0,1 parkeringsplatser per lägenhet 

och ett P-tal mellan 0,5 och 0,6 kan användas för lägenheter, se kap 3.1.1. 

 

Åtgärder som förespråkas är: 

 

1. Cykelpool med specialcyklar, tex lastcyklar (stjärnmärkt). 

Här bör finnas möjlighet för boende att kostnadsfritt låna lådcykel, gärna eldriven, 3 cyklar 

per 100 lägenheter bör finnas och efterfrågan följs upp årligen. 

2. Samlade parkeringsanläggningar (minst 50% i samma anläggning) 

(stjärnmärkt). 

Parkeringarna skall samlokaliseras i gemensamma anläggningar utanför bostadshusen, syftet 

är att skapa förutsättningar för samnyttjande. 

3. Realtidstavlor med kollektivtrafiktider i trapphus. 

Monteras väl synligt för boende, skall lagas och underhållas vid behov, syftet är att synliggöra 

och underlätta för kollektivtrafikresenärer. 

4. Årlig mobilitetsaktivitet som fastighetsägaren genomför. 

Fastighetsägaren genomför årligen en mobilitetsaktivitet. Aktiviteten kan ha olika upplägg 

men ett krav är att en fri cykelservice skall erbjudas. Syftet är att hålla mobilitetsfrågan 

levande. 

5. Cykelservicerum 

Rummen skall ha automatiska dörrar och lämplig utrustning för cykelservice. Rummet och 

utrustningen skall hållas i god drift och det skall finnas möjlighet att tvätta sin cykel. Minst ett 

rum per 100 lägenheter. Syftet är att underlätta cykelreparationer och underhåll så att 

cykelsäsongen kan förlängas. 

6. Åtgärder för minskat resebehov 

Fastighetsägaren skall genomföra åtgärder som underlättar hemkörningstjänster tex 

godsskåp erbjuda kontorsfaciliteter eller liknande som minskar behovet av vardagsresor. 

Syftet är att kunna minska behovet av vardagsresor. 

7. Bilpoolsfordon 

Minst ett bilpoolsfordon per 100 lgh skall på attraktiva lägen inom eller i direkt anslutning till 

området. Efterfrågan skall årligen följas upp och tillgodoses. Syftet är att ge boende tillgång 

till bil utan krav på egen bil. 

 

För en sänkning av parkeringstalet med 0,1 parkeringsplatser per lägenhet föreslås 

baspaketet enligt ovan och minst 5 åtgärder enligt listan ovan varav två behöver vara 

stjärnmärkta (fler åtgärder presenteras i kap 3.1.1). 
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Bilinnehavet i de mest centrala flerfamiljshusen inom zon 1 är mellan ca 500–600 bilar 

per 1000 hushåll vilket skulle motsvara ett parkeringstal på mellan 0,5 och 0,6 

parkeringsplatser per lägenhet (Koucky & Partners 2017).  

 

För verksamheter är mobilitetsåtgärder mer svårriktade och ger inte samma potential 

till sänkning av parkeringstalen.  

 

För handelskunder och besökare till verksamheter bör fokus på mobilitetsåtgärder 

ligga på cykelparkeringar av bra standard på bra lägen nära målpunkterna. Med bra 

standard avses utrymme för lastcyklar, möjlighet till fastlåsning samt väderskyddade 

platser. För handelsparkeringar föreslås ingen ytterligare sänkning av parkeringstalen. 

 

För anställda är även cykelparkeringar av bra standard (väder- och stöldskyddade) 

viktig mobilitetsåtgärd, detta bör kombineras med utrymmen för omklädning och 

dusch. Andra tänkbara åtgärder är tillgång till bilpool och cykelpool. En sänkning av 

parkeringstalet med ca 10 % kan ske om dessa åtgärder genomförs. 

 

Tabell 16. Resultat mobilitetslösningar. 

 Startvärde Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Bil     

Lägenheter 

P/lgh 

0,8 0,7 0,65 0,55 

Kontor 

P/1000m2 

31 23 20 18 

Handel 

(stormarknad) 

P/1000m2 

61 44 44 44 

Handel 

P/1000m2 

42 31 31 31 

 

4.3.5 SAMNYTTJANDE 

Utifrån de nya parkeringstal som räknats fram enligt ovan och att nuvarande 121 

pendelparkeringsplatser tillkommer, kan antalet parkeringar som behövs för de olika 

verksamheterna räknas fram. Totalt utan samnyttjande är behovet 1077 

parkeringsplatser, se tabell 17. 

 

Tabell 17. Visar parkerings behov utifrån tillämpning av flexibla p-tal utan samnyttjande. 

 

Parkeringstal Antal/storlek Antal parkeringar 

Lägenheter 0,55 600 330 

Kontor 18 14,1 254 

Stormarknad  44 6 264 

Handel/centrumverksamhet  31 3,5 109 

Pendelparkering 121 

Totalt 1077 

 

För att räkna ut potentialen för samnyttjande används en matris med en förväntad 

nyttjandegrad enligt tabell 7. I tabell 18 är procentsatserna omvandlade till 

parkeringsbehovet vi de olika tidpunkter. Lägenheter har delats upp på parkering för 
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boende och besökare, där parkering för besökare sätts till 0,1 parkeringsplatser per 

lägenhet. 

 

Tabell 18. Samnyttjandeberäkning, antal parkeringar som förväntas användas vid olika tidpunkter. Siffror 

inom parentes anger beläggningsgraden i procent enigt tabell 7. 

 

Parkeringsbehov vid olika tidpunkter  

Kategori Mån-fredag dag Fredag kväll Lördag dag Natt 

Lägenheter, boende 216 (80) 216 (80) 189 (70) 270 

(100) 

Lägenheter, besök 18 (30) 60 (100) 24 (40) 30 (50) 

Kontor 254 (100) 51 (20) 25 (10) 25 (10) 

Stormarknad 106 (40) 264 (100) 211 (80) 13 (5) 

Handel/centrumverksamhet 43 (40) 87 (80) 109 (100) 5 (5) 

Pendelparkering* 121 (100) 24 (20) 12 (10) 24 (20) 

Totalt 758 702 570 368 

 

Enligt beräkningarna kommer det att finnas ett behov av total 758 parkeringsplatser. I 

praktiken är det dock svårt att samnyttja alla parkeringsplatser. Pendelparkeringen och 

bostadsparkering föreslås att inte samnyttjas. Pendelparkeringen är svår att samnyttja 

och önskemål från exploatör finns att inte samnyttja boendeparkeringar, besök till 

boende kan dock ingå i samnyttjandeberäkningarna. 

 

I tabell 19 visas behovet av samtida parkeringar när boende- och pendelparkeringarna 

inte samnyttjas. Här delas även bostäderna upp på exploatör (Balder 450 lägenheter 

och Alebyggen/Peab 150 lägenheter. För parkeringsplatser för kontor sker en 

uppdelning för anställda och besökare. 

 

Tabell 19. Samnyttjandeberäkning, antal parkeringar som förväntas användas vid olika tidpunkter. 

Undantaget samnyttjande av boende- och pendelparkeringar. Siffror inom parentes anger 

beläggningsgraden i procent. 

 

Parkerings behov efter samnyttjande, undantaget 

boende- och pendelparkeringar 

Kategori Mån-fredag dag Fredag kväll Lördag dag Natt 

Bostäder, boende (Balder) 203 (100) 203 (100) 208 (100) 203 (100) 

Bostäder, boende 

(Alebyggen/Peab) 

68 (100) 68 (100) 68 (100) 68(100) 

Bostäder, besök (Balder) 14 (30) 45 (100) 18 (40) 23 (50) 

Bostäder, boende 

(Alebyggen/Peab) 

5 (30) 15 (100) 6 (40) 8 (50) 

Kontor, anställda 219 (100) 44 (20) 22 (10) 22 (10) 

Kontor, besökare 35 (100) 7 (20) 4 (10) 4 (10) 

Stormarknad 106 (40) 264 (100) 211 (80) 13 (5) 

Handel/centrumverksamhet 43 (40) 87 (80) 109 (100) 5 (5) 

Pendelparkering* 121 (100) 121 (100) 121 (100) 121 (100) 

Totalt 812 853 760 465 
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Tabell 20. visar parkeringsbehov utifrån aktuell parkeringsnorm och utan samnyttjande. 

 

Parkeringstal antal/storlek Antal 

parkeringar 

Lägenheter 0,8 600 480 

Kontor 31 14,1 437 

Stormarknad  61 6 366 

Handel/centrumverksamhet  42 3,5 147 

Pendelparkering 121 

Totalt 1551 

 

I rapporten ”Parkering markanvändning och mobilitet i Nödinge centrum, - ett 

kunskapsunderlag inom projektet Hållbara attraktiva stationssamhällen (Koucky & 

Partners, 2017). Rekommenderas en sänkning av parkeringstalet för arbetsplatser och 

bostäder med ca 25% efter införande av mobilitetstjänster och samnyttjande. 

 

Med beräkningarna enligt ovan blir sänkningen av parkeringar för bostäder och 

verksamheter ca 45 % i jämförelse med dagens parkeringstal (från 1551 till 853). 

 

I beräkningarna ovan har parkeringarna inom område 3 enligt figur 4 inte ersatts, 

totalt rör detta sig om ca 163 parkeringsplatser som främst används under kontorstid 

med en tidvis beläggningsgrad på upp över 95 %. Dessa parkeringsplatser används 

bland annat av de som jobbar i nuvarande kommunkontor i Nödinge, ca 90 

arbetsplatser (En samlad kommunadministration – Nytt kommunhus i Ale). Totalt 

beräknas detta parkeringsbehov till ca 55 parkeringsplatser som redan är inkluderat i 

beräkningarna ovan för det nya kommunhuset. För att ersätta kvarvarande parkeringar 

behövs ytterligare 108 parkeringsplatser anläggas. Totala antalet parkeringsplatser blir 

då 961.  

 

Plaster för bilpool, utöver de platser som avsättas till boende och verksamheter bör 

platser avsättas för bilpool, för boende rör det sig om ca 6 platser. Verksamheternas 

behov av antal bilpoolsplatser bör tas fram av verksamheten själv och spegla dess 

behov av poolbilar för tjänsteresor. Bilpoolen för verksamheter kan dock med fördel 

delas med bilpoolen för bostädernas då behoven att nyttja bilpoolen tidsmässigt skiljer 

sig åt för verksamheter och bostäder. Antalet platser bör dock stämmas av med 

bilpoolsleverantören vid etablering av bilpoolen och löpande under kontraktstiden. 

4.3.6 FÖRSLAG PÅ PARKERINGSREGLERING 

För att kunna styra utbud och efterfrågan på parkeringsplatser behöver 

bilparkeringsplatserna i Nödinge centrum regleras. 

Boende och anställda kan med fördel använda samma parkeringsytor medan de platser 

som finns närmast handel och tidsregleras till 2–4 timmar. 

 

• Boende bör betala en avgift men inte ha tidsbegränsning så att det inte lönar 

sig att flytta bilen. 

• Anställda inom kontor och verksamheter bör betal avgift för den tid de står 

parkerade, tidsbegränsning sätts till ca 12 timmar. 

• Besökande till boende och verksamma bör kunna stå fritt för kortare besök, ca 

2–4 timmar och betala avgift för längre besök för upp till ett dygn. 

• Besökare till handel parkerar fritt i 2–4 timar, därefter avgift. 

• Pendelparkeringen, som idag till viss mån används av andra än pendlare idag 

kan behöva regleras på något sätt. En avgift som inte avskräcker 
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kollektivtrafikresenärer eller en möjlighet att registrera sin parkering med ett 

kollektivtrafikkort kan vara en framtida lösning. 

4.4 ÖVRIGA NÖDINGE 

I detta kapitel genomförs ett räkneexempel på hur man kan använda flexibla 

parkeringstal för detaljplaner i övriga delar av Nödinge, i detta fall mer specifikt 

detaljplan Nödinge-Stommen 1:261 m.fl. 

 

Området är till större delen privatägt och är cirka 11 hektar stort och består idag av 

golfbana, öppna ytor och Backa Säteri med dess kulturmiljöbebyggelse. Exploatören 

vill utveckla området med ca 200–250 nya bostäder i varierande upplåtelseformer. 

Möjlighet finns även att inkludera kommunala behov av t.ex. LSS-boende och eventuellt 

förskola. I beräkningarna tas inte parkeringsbehovet för eventuella verksamheter med 

då verksamhetens karaktär och behov fortfarande är okänd och bör utredas mer när 

ramarna för verksamheterna är klarare. 

 

Området är beläget i sydöstra delen av Nödinge, se figur 11. 

 

 

Figur 11. Lokalisering av planområde Nödinge-Stommen 1:261 mfl. 

4.4.1 PARKERINGSSTRUKTUR 

Planområdet ligger inom ett område som räknas till zon 3 i Ale kommuns riktlinjer. för 

parkeringstal För lägenheter innebär det att det behöver anläggas 1,3 

parkeringsplatser per lägenhet inklusive besöksparkering och för radhus och småhus 

1,7 till 2 platser per bostad inklusive besöksparkering (det lägre värdet gäller för 

gemensamma parkeringsanläggningar). 

 

Planområde 



 

 

 

 

Uppdrag: 307372, Parkerings- och Mobilitetsutredning för Nödinge 

2021-02-04 

Beställare: Ale kommun Slutrapport 

 

O:\JKP\307372\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\RAPPORT Slutversion 20210204.docx 

35(41) 

Utifrån dagens parkeringstal bedöms det behövas ca 195 parkeringsplatser för 

lägenheterna (150x1,3), och för radhus och småhus ytterligare 170–200 

parkeringsplatser (100X1,7 eller 100x2). 

 

Total innebär detta att ca 320 - 350 parkeringsplatser kan behöva anläggas. 

4.4.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBART RESANDE 

Planområdets närmsta busshållplats är hållplatsen Svens kulle ca 150 till 500 meters 

gångväg från planområdet. En busslinje avgår från och anländer till hållplatsen. Linjen 

har i rusningstrafik kvartstrafik och i övrigt halvtimmestrafik (mer sällan på helger och 

under natten). 

 

Från Hållplatsen till Nödinge Station tar det ca 9 min.  

 

Gång- och Cykelvägar finns i anslutning till planområdet. Från planområdet, är det ca 

1,5 km till centrum och tar ca 5 minuter att cykla och 20 minuter att gå. 

4.4.3 PARKERINGSTAL FÖR CYKEL 

För att skapa goda förutsättningar för hållbart resande är tillgängligheten till cykel och 

bra cykelparkeringar av stor vikt. Någon reducering av antalet cykelparkeringsplatser 

utifrån gällande p-norm är inte önskvärd ur ett hållbarhetsperspektiv utan åtgärderna 

för cykel hanteras indirekt genom de mobilitetsåtgärder som införs för att kunna sänka 

parkeringstalen för bilparkeringar. 

 

För lägenheter ligger parkeringstalet på 2,5 platser per lägenhet vilket motsvarar ca 

375 cykelparkeringar. För småhus och radhus finns inget parkeringstal för cykel, 

cykelparkering förväntas anordnas på tomten. 

4.4.4 PARKERINGSTAL FÖR BIL 

Nedan beräkning av avdrag har genomförts med hjälp av den metod och kunskap som 

Göteborgs stad tagit fram och använder för fastställande av parkeringstal. Metoden har 

anpassats efter förhållandena i Ale kommun där grundvärdet sätts enligt Ale kommuns 

riktlinjer för parkeringstal så som presenteras kapitel 3. 

 

• Startvärde 

 

Beräkningarna utgår från P-tal Zon 3 på 1,3 bilplatser per lägenhet inklusive 

besöksparkering och 2 parkeringsplatser per småhus/radhus, eller 1,7 om parkering 

anordnas i gemensamma anläggningar, enligt Ale kommuns parkeringstal. 
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Tabell 21. Resultat startvärde. 

 Startvärde Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Bil     

Lägenheter 

P/lgh 

1,3    

Småhus/radhus 

P/1000m2 

1,7–2    

 

• Lägesbedömning: 

 

För att kunna göra avdrag från parkeringstalen i detta steg krävs direkt närhet till god 

kollektivtrafik, bra cykelinfrastruktur (efter utbyggnad enligt plan) och service och 

handel. Med direkt närhet avses ett gångavstånd på max 500 meter.  

 

Möjligheten till avdrag faller på avsaknad av direkta närheten till service och handel. 

 

Då delar av planområdet ligger i direkt anslutning till zon 2 och med ett avstånd på 

under 1200 meter (se avsnitt 2.4.1) bör det dock det kunna göras en justering av 

parkeringstalet till parkeringstalet för zon 2 för lägenheter.  

 

Tabell 22. Resultat lägesbedömning. 

 Startvärde Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Bil     

Lägenheter 

P/lgh 

1,3 1,0   

Småhus/radhus 

P/1000m2 

2 2   

 

• Projektanpassning: 

 

I gällande planförslag finns ingen klar fördelning av lägenhetsstorlekar, 

lägenhetssammansättning antas därför som normal. Något avdrag på parkeringstalen 

för en övervägande andel små lägenheter blir därför inte aktuellt. 

 

Möjlighet till samnyttjande av parkeringar finns ej heller då det bara rör sig om 

parkeringar för boende. 

 

Tabell 23. Resultat projektanpassning. 

 Startvärde Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Bil     

Lägenheter 

P/lgh 

1,3 1,0 1,0  

Småhus/radhus 

P/1000m2 

1,7 - 2 1,7 - 2 1,7 - 2  
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• Mobilitetslösningar: 

 

Mobilitetslösningar enlig Göteborgs modell kräver att alla åtgärder i baspaktet 

genomförs, många av åtgärderna i baspaktet lämpar sig inte till småhus och radhus, 

(särskilt punkt 4–8 enligt nedan). 

 

För lägenheter kan avdrag tillämpas och beroende på mängd av och kvalité på 

mobilitetsåtgärder kan ytterligare avdrag från parkeringstalet för lägenheter göras. 

 

Som baspaket föreslås följande åtgärder (för utförligare beskrivning se avsnitt 4.4.4): 

 

1. Informationspaket till nyinflyttade om hållbart resande. 

2. Löpande information om mobilitet  

3. Tidsbegränsade Kollektivtrafikkort (30 dagar) till nyinflyttade. 

4. Högkvalitativa cykelparkering med tillgång till cykelpump. 

5. Parkeringsplatser för lastcyklar. 

6. Högst 50 % av bilparkeringarna är fasta/personliga. 

7. Parkering hyrs och redovisas separat. 

8. Parkeringsplatser öronmärka för bilpool. 

Dessa åtgärder bedöms kunna sänka parkeringstalet för lägenheter med 0,05 

parkeringsplatser per lägenhet. 

 

För ytterligare sänkningar krävs att fler mobilitetslösningar införs. Beroende kvalité och 

mängd kan P-talet sänkas ytterligare med 0,05–0,1 parkeringsplatser per lägenhet och 

ett P-tal mellan 0,9 kan användas för lägenheter, se kap 3.1.1. 

 

Åtgärder som förespråkas är (för utförligare beskrivning se avsnitt 4.4.4): 

 

1. Cykelpool med specialcyklar, tex lastcyklar (stjärnmärkt). 

2. Samlade parkeringsanläggningar (minst 50% i samma anläggning) 

(stjärnmärkt). 

3. Årlig mobilitetsaktivitet som fastighetsägaren genomför, valfri men 

kräver minst att fri cykelservice genomförs. 

4. Cykelservicerum, kräver automatiska dörrar och utrustning. 

5. Bilpoolsfordon (1 plats per 100 lgh på attraktiva lägen). 

 

För en sänkning av parkeringstalet med 0,1 parkeringsplatser per lägenhet föreslås 

baspaketet enligt ovan och de 5 åtgärderna enligt listan ovan fler åtgärder presenteras 

i kap 3.1.1). 
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Tabell 24. Resultat mobilitetslösningar. 

 Startvärde Lägesbedömning Projektanpassning Mobilitetslösningar 

Bil     

Lägenheter 

P/lgh 

1,3 1,0 1,0 0,9 

Småhus/radhus 

P/1000m2 

1,7 - 2 1,7 - 2 1,7–2 1,7–2 

 

4.4.5 ANTAL PARKERINGAR MED FLEXIBLA P-TAL 

Då det bara finns bostadsparkeringar inom detta område finns ingen potential för 

reducering av antalet parkeringsplatser genom samnyttjande. Tabell 25 visar 

parkeringsbehovet efter tillämpning av flexibla parkeringstal.  

 

Tabell 25 visar parkerings behov utifrån tillämpning av flexibla p-tal utan samnyttjande. 

 

Parkeringstal Antal/storlek Antal parkeringar 

Lägenheter 0,9 150 135 

Småhus/radhus 1,7–2 170–200 170–200 

Totalt 305–335 

 

Med tillämpning av flexibla parkeringstal kan antalet parkeringsplatser inom området 

totalt reduceras med ca 10 %. Om man enbart räknar på lägenheterna blir reduceringen 

ca 30 %. 

 

Flexibla parkeringstal är tillämpbara på de flesta av de pågående och kommande 

detaljplanerna i Nödinge. För att få ett exakt parkeringstal behöver förutsättningarna 

för vare detaljplan gås igenom i en liknande analys som den som presenterats för 

Nödinge centrum och Nödinge Stommen 1:261 m.fl. Möjligheten till samnyttjande är 

som störst i Nödinge centrum, i övriga detaljplaner ses inte samma potential. Som ett 

riktvärde bör en sänkning av parkeringstalet med 10–30 % kunna göras för flertalet av 

detaljplanerna som presenteras i kapitel 4.2 

5 KONSEKVENSBESKRIVNING AV FLEXIBLA 

PARKERINGSTAL 

Att tillämpa flexibla parkeringstal med mobilitetsåtgärder har övervägande fördelar 

men vissa nackdelar förekommer, nackdelarna kan dock reduceras med bra planering 

och rutiner. Nedan redovisas kort för- och nackdelar. 

 

Fördelar med flexibla parkeringstal: 

 

• Minskar risk för överproduktion av parkeringsplatser.  

 

Då platsens och projektets förutsättningar studeras mer ingående än en rak 

tillämpning av ett parkeringstal är förutsättningarna för att hitta rätt nivå på det 

faktiska behovet av parkeringsplatser större om flexibla parkeringstal 

tillämpas. 

  

• Lägre kostnader för boende och byggande. 
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En minskad risk för överproduktion av parkeringsplatser minskar kostnaderna 

för bostäderna. För de boende finns det också med bra mobilitetsåtgärder 

möjlighet att minska bilåkandet och behovet av att äga bil, vilket också bidrar 

till minskade kostnader för bränslen och parkering. 

 

• Möjlighet att förtäta i befintliga områden. 

 

Möjligheten att kunna bygga bostäder och verksamhetslokaler med låga 

parkeringstal minskar ytbehovet för nybebyggelse och gör den lättare att passa 

in i befintliga områden 

 

• Ökad möjlighet att nå hållbarhetsmål 

 

Låga parkeringstal och förbättrade möjligheter för resor med kollektivtrafik, 

gång och cykel tack vare mobilitetsåtgärder bidrar till en ökad andel hållbara 

resor. 

 

• Ökad gång- och cykeltrafik medför folkhälsovinster 

 

Mobilitetsåtgärder som främjar gång och cykel medför att fler går och cyklar, 

viket medför mindre utsläpp och mer motion. 

 

Nackdelar med flexibla parkeringstal: 

 

• Risk för att parkering flyter ut till närliggande områden och att detta område 

behöver regleras. 

 

Om parkeringstalen sätts för lågt eller att mobilitetslösningarna inte når sin 

målgrupp finns en risk att bilister väljer att parkera i andra områden där det 

finns fler parkeringsplatser eller gratis parkeringsplatser. Detta område kan då 

få brist på parkeringsplatser. Ibland kan också parkerade bilar hindra 

framkomligheten i området (vid gatuparkering). Behovet kan uppstå att reglera 

parkeringen i detta område, antingen med kostnad eller tid, vilket inte brukar 

upplevas som positivt av de som tidigare behövde parkera i området. 

 

• Vissa mobilitetstjänster kräver en arbetsinsats som behöver följas upp och 

repeteras. 

 

Årliga kampanjer, rensning av cykelparkeringar, administration av 

mobilitetsavtal, byte av verksamheter, nyinflyttning mm. kräver en arbetsinsats 

av kommun och fastighetsägare. Rutiner och arbetssätt för detta måste skapas 

för att kunna upprätthålla arbetet med mobilitetslösningarna. 
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6 HANDLINGSPLAN 

Handlingsplanen syftar till att beskriva en process för hur parkeringsfrågor och 

mobilitetsåtgärder ska hanteras i detaljplaneprocessen. Handlingsplanen ska också 

fungera som ett stöd till exploatören under planprocessen samt för 

bygglovshandläggare i kommande bygglovhantering. 

 

För varje detaljplan tas en unik handlingsplan fram som projektspecifikt beskriver 

handlingsplanens olika delar. Här presenteras vilka åtgärder som skall genomföras, 

vilka avtal som behöver skrivas samt hur arbetet skall följas upp.   

 

Figur 12 visar hur handlingsplanens åtgärder tidsmässigt förhåller sig till plan- och 

byggprocessen. 

 

 

 

Figur 12. visar hur arbetet med mobilitetsåtgärder tidsmässigt förhåller sig till plan- och byggprocessen 

I tabell 26 nedan presenteras kortfattat handlingsplanens olika delar och vem som är 

ansvarig för att aktiviteten åtgärden genomförs. Inom flera av aktiviteterna deltar dock 

både kommun och exploatör/byggherre och eventuell fastighetsägare. 

 

Tabell 26. Generell handlingsplan för parkerings- och mobilitetsåtgärder. 

Handlingsplan 

  

Åtgärd Beskrivning Ansvar 

Ta fram 

kunskapsunderlag och 

målbild för parkering 

och mobilitet 

Kommunen och eventuellt exploatör 

utreder förutsättningarna för och 

behovet av flexibla parkeringstal för 

den aktuella planen. Arbetet kan ske 

genom gemensam workshop där 

representanter från kommun och 

exploatör deltar. 

Kommun 

Parkerings- och 

mobilitetsåtgärder 

bestäms 

Parkeringstal, val av 

mobilitetståtgärder, 

parkeringsreglering och 

antal parkeringsplatser mm bestäms 

tillsammans med exploatören. En 

Kommun 
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projektspecifik handlingsplan tas 

fram. Handlingsplanen utgår från 

åtgärderna nedan i denna tabell. 

Omfattningen och val av åtgärder 

bestäms utifrån den aktuella 

detaljplanen. 

Mobilitetsavtal Avtal mellan kommun och 

fastighetsägare skrivs om 

mobilitetsåtgärder. Avtalet 

innehåller uppgifter om vilka 

åtgärder som skall genomföras, vem 

som är ansvarig. Löptiden sätts 

normalt på 10 år, fastighetsägaren 

ansvarar för att avtalet skrivs men 

kommunen ansvarar för uppföljning 

av avtalet 

Fastighetsägare 

Granskning av 

mobilitetsavtal 

I samband med handläggning av 

bygglovsansökan granskas hur 

mobilitetsavtalen uppfylls i 

bygglovsansökan. Det kan tex vara 

att kontrollera standard på 

cykelparkeringar, antal 

parkeringsplatser för bilpool mm. 

Kommun 

Byggnation av fysiska 

åtgärder, upphandling 

av mobilitetstjänster 

Fysiska åtgärder byggs, bilpool etc. 

handlas upp. Eventuella avtal med 

kollektivtrafikhuvudman skrivs. 

Exploatör/Byggherre 

Parkeringsreglering Reglering av parkeringar i och kring 

planområdet justeras i enlighet med 

de parkerings- och 

mobilitetsåtgärder som avtalats. 

Kommun 

Välkomstpaket till 

nyinflyttade 

I samband med inflyttning 

distribueras ett välkomstpaket med 

information om hållbart resande, 

medlemskap i ev. bilpool, 

kollektivtrafikkort etc. 

Fastighetsägare 

Utvärdering och 

uppföljning av 

mobilitetsåtgärder 

En utvärdering sker av hur väl 

mobilitetsåtgärderna fungerar, kan 

ske i form av trafikräkningar, 

parkeringsräkningar 

resvaneundersökningar eller andra 

typer av enkäter. Resultaten från 

dessa utvärderingar kan användas i 

framtagandet av kunskapsunderlag 

för andra detaljplaner. 

Kommun 

Återkommande 

mobilitetsaktiviteter 

Beroende på vilka 

mobilitetsaktiviteter som är aktuella 

sker dessa återkommande. 

Aktiviteter kan tex vara 

cykelreparationsdagar och rensning 

av övergivna cyklar i 

cykelparkeringarna. Frekvens och 

varaktighet regleras i 

mobilitetsavtalet. 

Fastighetsägare 
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PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är till för att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd och att redovisa 
de syften och förutsättningar detaljplanen har. Den redogör också för organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningen har ingen egen 
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 
planbestämmelserna.  

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Organisatoriska frågor 
Planärendet handläggs enligt reglerna för utökat förfarande enligt PBL 5 kap. 2§ (SFS 2010:900) 
utökat förfarande och efter följande preliminära tidplan: 
 
kv. 3 2021 Granskning 
kv. 1 2022 Beslut om godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden 
kv. 2 2022 Beslut om antagande i Kommunfullmäktige 
 
Detaljplanen vinner laga kraft, kvartal 2, år 2022 enligt den preliminära tidsplanen om inget 
oförutsett inträffar och ingen överklagar planen. 

Bakgrund 
Kommunens ambition är att utveckla Nödinge till en attraktiv småstad. Under våren 2017 fick 
därför fyra arkitektteam i uppdrag att skissa på förslag till utveckling av Nödinge centrum. 
Skissuppdraget omfattade att ta fram en innovativ stadsbyggnadsidé med särskilt fokus på att 
överbrygga barriärer och tillföra stadsbyggnadskvalitéer. Stråket från stationen och österut ska 
vara en bärare av Nödinges nya stadsmässiga identitet och ges särskild tyngd i presenterade 
förslag. Nödinge centrum ska präglas av en sammanhängande stadsstruktur med starka 
kopplingar till resten av orten. Med fokus på gående och cyklister ska orten erbjuda ett 
fullserviceutbud, vara platsen för folkliv, demokrati och arena för kultur. Här ska även ett nytt 
kommunhus byggas för en samlad kommunal förvaltning. 
 
Under våren 2017 hölls en medborgardialog där förslagen visades upp och möjligheten fanns att 
lämna synpunkter. Avsikten med dialogen var att tidigt få in kommuninvånare och näringsidkares 
synpunkter på utvecklingen. Avsikten var också att få ett underlag som kan ligga till grund för 
detaljplanearbetet och att utgöra inspirationsunderlag för stadsutvecklingen i Nödinge centrum. 
De positiva reaktionerna från medborgardialogen fokuserar på tillskott av mötesplatser och 
aktiviteter, älv- och naturkoppling, innovation och modernisering samt ett stort tillskott av 
bostäder. De kritiska reaktionerna var främst gällande frågeställningar kring tillgänglighet med bil 
för handeln samt att exploateringen kändes för hög, steril och modern. Balansen mellan dessa 
frågor vill kommunen lägga i fokus för fortsatt utveckling av Nödinge centrum.  
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Detaljplanens syfte 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av planområdet för i huvudsak centrumändamål, 
bostäder och kontor samt parkering. Syftet är också att skapa en sammanhängande 
småstadsstruktur med stadsmässigt välutformade byggnader och platser samt att förstärka 
kopplingen till stationsområdet.  

Planområdets läge och areal 
Planområdet är beläget i centrala Nödinge och är beläget strax öster om väg E45 och i direkt 
anslutning till Nödinge pendeltågstation. Området är plant och består i huvudsak av hårdgjorda 
ytor och bebyggelse för centrum- och verksamhetsändamål. Planområdet är cirka 7,3 hektar. 
Området gränsar i öster till befintligt bostadsområde och Ale kulturrum, i väster av väg E45 och i 
söder av Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken. 
 

 
Planområdets läge i Nödinge 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Ale kommun, Balder Ale torg AB (nedan kallad Balder), Food 
Folks Sverige AB och OK-Q8 AB. Delar av planområdet har markanvisats till Alebyggen och 
Peab.   

Ale kulturrum / Da Vinci 

Nödinge 
Pendelstation 

Ale torg, handelshus 
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Planens förenlighet med miljöbalken 
En miljökonsekvensbeskrivning finns framtagen för detaljplanen. Detaljplanen bedöms vara för-
enlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3, 4 
och 5 kap miljöbalken.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Miljömål  
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som 
vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt håll-
bara på sikt.  
 
Nedan görs en kortfattad redovisning av de kommunala miljömål som är relevanta för den aktu-
ella planeringen och som finns redovisade i kommunens översiktsplan, Ale ÖP07, och Natur-
vårdsprogram.  
 
God bebyggd miljö  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utveck-
las. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  
 
Levande sjöar och vattendrag  
För att även i fortsättningen kunna ha glädje av alla sjöar och vattendrag är det viktigt att vi skyd-
dar de områden som är särskilt värdefulla och restaurerar dem där det är möjligt. Vatten är grun-
den för allt liv och jordens viktigaste livsmedel. Göta älv som rinner genom kommunen är en 
unik miljö. En stor del av dricksvattnet kommer därifrån. Den har även en stor biologisk mång-
fald och är Sveriges största och fiskrikaste vattendrag. Att skydda älven mot utsläpp av förore-
ningar är en självklarhet. Alla bäckar och åar i kommunen är tillflöden till Göta älv. I flera av 
dessa vandrar lax och öring upp för att leka.  
 
Ett rikt växt och djurliv 
Ett rikt växt- och djurliv innebär att alla organismer skall 
kunna leva kvar på jorden. Men utrotningen av arter går idag 
snabbare än någonsin. För att hejda utrotningen av arter be-
höver vi bland annat ta hänsyn till områden med höga natur-
värden. 

Regionen 
Strukturbilden för Göteborgsregionens kommunförbund 
(GR) ligger till grund för det gemensamma arbetet med att 
utveckla en långsiktigt hållbar struktur i regionen. Bilden (till 
höger) redovisar utvecklingen av kärnan, stadsområdet, hu-
vudstråken, kustzonerna och de gröna kilarna. Huvudstråken 
utgör ryggraden i Göteborgsregionen och ska stärkas för att 
alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. 
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Utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och region-
tågstrafik. Ett bostadsbyggande i stationsnära lägen, eller i orter som med god kollektivtrafik är 
knutna till stationslägena, stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt i Göteborgsregionen 
och ger förutsättningar för att kunna gå eller cykla till och från en pendel-/regiontågsstation, om 
bostadsbyggandet sker inom en kilometer från stationsläget. Ale kommun utgör ett av huvudstrå-
ken som tillsammans ska utgöra ryggraden i Göteborgsregionen. Planområdet ligger i direkt an-
slutning till pendeltågstationen i Nödinge. 

Gällande översiktsplan  
Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Nödinge, FÖP Nödinge, vilken vann 
laga kraft 2019-04-12 och ersätter kommunens översiktsplan för Nödinge. FÖP Nödinge ska 
vara vägledande för kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut.  
 
Ambitionen med den fördjupade översiktsplanen är att stärka ortens utveckling till en attraktiv 
småstad. FÖP Nödinge har en målbild som sammanfattas av värdeorden hållbarhet, närhet, identitet 
och trygghet.  
 
I FÖP Nödinge ingår ett antal utvecklingsstrategier och huvudprinciper som redovisar inrikt-
ningar för den långsiktiga utvecklingen av Nödinge. Planområdet är utpekat som prioriterat ut-
vecklingsområde - centrala Nödinge. För den aktuella detaljplanen är följande punkter mest rele-
vanta: 

• Knutpunkt för kollektivtrafiken samt för byten mellan olika färdmedel. I anslutning till 
knutpunkten ska tillgänglighet, goda vistelsemiljöer och service säkerställas. 

• Centrala Nödinge ska utvecklas till en koncentration och mångfald av människor, service, 
kultur, arbetsplatser och bostäder. Här ska huvuddelen av Nödinges tillväxt ske med stor 
betydelse för ortens, kommunens och regionens framtida utveckling. 

 

  

Program för planområdet 
Planprogram har inte upprättats.  
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Gällande planer och bestämmelser 
Planområdet omfattas av flera detaljplaner. Planområdets nordöstra del omfattas av Plan nr 233 
från 1995 som medger centrumfunktioner som handel, restaurang och kontor i två våningar och 
Plan 235 från 1997 som medger handel och bilservice. Västra delar av planområdet längs med väg 
E45 omfattas av Plan nr 245 från 2005. Området är planlagt dels som allmän platsmark, genom-
fartstrafik (Nödingevägen), dels som kvartersmark centrum, dock reserverad för gemensamhets-
anläggningar och underjordiska ledningar. Planområdets södra del omfattas av Plan nr 246 från 
2006 vilket medger centrumfunktioner, handel och restaurang och i ett mindre område mot öster, 
bostäder och kontor ovanpå centrumfunktioner upp till 18 våningar. Planområdets sydöstra del 
omfattas av Plan 231 från 1993 vilket medger parkering. Genomförandetiden har gått ut för 
samtliga planer.  
 

 
Ortofoto med redovisning av gällande detaljplaner i planområdets närhet. 
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Kommunala beslut i övrigt  
Kommunstyrelsen i Ale kommun beslutade 2015-06-02 § 132 att uppdra åt Sektor samhällsbygg-
nad att upprätta detaljplan för Nödinge centrum. Beslut om att samråda förslaget till detaljplanen 
togs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-04 §86. 
 
Bostadsförsörjningsprogram 2017–2021 
Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2017-01-30 och innehåller mål-
sättningar och riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning för perioden 2017–2021. Ett mål 
kommunen har är att befolkningstillväxten ska öka 1,9–2,4%. per år. Den största delen av bo-
stadsbyggandet ska koncentreras till kommunens två huvudorter, Älvängen och Nödinge. Pro-
grammet har som mål att 450 bostäder per år i genomsnitt ska färdigställas i kommunen, därav 
drygt 260 bostäder/år ska byggas i Nödinge respektive Älvängens tätorter. Ett annat mål av pro-
grammet är att på sikt kunna erbjuda ett varierat och integrerat bostadsutbud vilket innebär en 
blandning av upplåtelseformer där minst 35% ska utgöras av hyresrätter. 
 
Kultur i arv 
Kulturarvsplanen redovisar inte några kulturvärden inom det tänkta planområdet. 800 meter öster 
om planområdet finns Nödinge kyrka som är utpekat som en värdefull kulturmiljö. 
 
Energi- och klimatstrategi 2030 
Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030 antogs av kommunfullmäktige 29 mars 
2021. Efterfrågan på energi väntas öka med 37 % till år 2040 enligt International 
Energy Agency samtidigt som en stor andel av de ökade utsläppen av växthusga-
ser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Mer 
kraftfulla åtgärder krävs för att påskynda omställningen till ett mer hållbart ener-
gisystem globalt. Syftet med strategin är att främja energihushållning och minska 
växthusgasutsläppen. Energi- och klimatstrategi 2030 behandlar de utmaningar 
Ale står inför och innehåller två övergripande mål: 

• Växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030 från år 1990. 
• Senast 2045 ska Ale kommun inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfä-

ren. 
För att nå de övergripande målen har fyra fokusområden för klimatarbetet identifierats. Inom res 
pektive fokusområde finns en angiven riktning för arbetet till år 2030: 

• Hållbara transporter 
Riktning: Utsläppen från transporter genererade av Alebor och Aleverksamheter ska minska med 
80 % jämfört med 1990-års nivåer. 

• Klimatsmart och hälsosam mat 
Riktning: Minska vår konsumtion av mat som genererar stora utsläpp av klimatpåverkande gaser 
samt minimera den mat som slängs i onödan. 

• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 
Riktning: Utsläppen av växthusgaser från konsumtion av invånare och organisationer i Ale kom-
mun ska, oavsett var i världen de sker, minska med 30 % jämfört med 2010. Avfallsmängderna 
ska minskas enligt gällande avfallsplan. 
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• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 
Riktning: Bostäder och lokaler i Ale ska ha en fossilfri energianvändning och ha en god energi 
effektivitet utifrån byggnadernas ålder och typ. Klimatpåverkan från byggskedet ska vara så låg 
som möjligt utifrån bästa möjliga teknik. 
 
Arbetet inom samtliga fokusområden ska bedrivas inom de fyra arbetssätten: Föregångare, Kli-
matsmart planering, Attraktiva samhällen och Innovationer. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av något riksintresse men planområdet angränsar till väg E45 och järn-
väg Norge/Vänerbanan som omfattas av riksintresse för kommunikation. Göta älvs dalgång ut-
gör riksintresse för friluftsliv, och landskapsbilden är en viktig del av dess värden. Sedan år 2001 
är alla Natura 2000 klassade som riksintresse i Sverige. På motsatt sida av Göta älv finns ett Na-
tura 2000-område enligt EU:s fågeldirektiv (SE0520035, Göta älv-Nordre älvs dalgång). Sydöst 
om planområdet ligger Hållsdammsbäcken som omfattas av riksintresse för naturvård. 

Natur och landskap 
Landskapsbild 
Nödinge är lokaliserat i Göta älvs dalgång där orten har utvecklats på gammal älvbotten. Höjd-
ryggarna längs älven vidgar sig i Nödinge där flera mindre dalgångar ansluter till Göta älv och bil-
dar ett större, förhållandevis plant och låglänt område som orten vilar i. Landskapsbilden om-
kring planområdet utgörs av ett dalgångslandskap med Göta älvs storslagna dalgång i väster och 
dess biflöde Hållsdammsbäckens mindre dalgång i söder.   
 
Höjdskillnaden mellan dalbottnarna och höjdryggarna är stora. Den forna betes- och odlingsmar-
ken i dalgångens botten präglas idag av infrastruktur. Dalgångens nordsydliga dominerande rikt-
ning förstärks ytterligare av de linjära element som vägar och järnväg utgör och av de bergskär-
ningar som dessa medfört. Den östra bergsbranten med dess obrutna siluett är karaktäristisk för 
denna del av dalgången. Den till stora delar obrutna skogsridån på de angränsande höjdpartierna 
förstärker topografin och bidrar till att ytterligare definiera rumsligheten.  
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Flygfoto från 2015  
 
Mark och vegetation 
Planområdet är till delar bebyggt sedan tidigare och är i stora delar hårdgjord. Topografin inom 
planområdet är flack. Vegetationen inom planområdet består av ett antal trädalléer vilka är främst 
koncentrerade till planområdets sydöstra del. Mot sydost sträcker sig planområdet marginellt in i 
en skogbeväxt kulle.  
 
Rekreation 
Nödinge idrottsplats ligger cirka 600 från planområdet mot öster med bland annat bollplan, löp-
arbana, tennisbana, utegym mm. Cirka två kilometer öster om planområdet ligger Vimmersjön 
med en kommunal badplats samt Vimmervi som är en fotbollsanläggning. Dammekärr med el-
ljusspår, skidspår och orienteringsklubb finns cirka tre kilometer från planområdet. Ale golfbana 
är beläget 1,5 kilometer bort.  
 
Vättlefjällsområdet är ett stort och populärt område för friluftsliv. Området sträcker sig från Nö-
dinge och söderut ända in i Göteborgs kommun. Lahallsåsen är ett välanvänt rekreationsområde. 
Vissa delar är ganska otillgängliga, medan andra delar har väl använda stigar. 
 
Naturvärden 
Inom planområdet finns begränsat med naturvärden. På Gymnasiekullen växer en ganska gles, 
varierad blandskog med vissa delar som öppna ytor med gräs och några hällar. De flesta träd är 
relativt unga och kullen är starkt påverkad av dess tätortsnära läge vilket gör att naturmiljön är 
klassad till visst naturvärde. Av de trädalléer som förekommer i planområdet så är det endast tre 
alléer som omfattas av det generella biotopskyddet. Förekommande trädslag i alléerna är lönn, ek 
och lind. Kring centrum finns ett flertal områden med naturvärden varav de flesta finns utpekade 
i kommunens naturvårdsprogram. Göta älv och bäckarna Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken 
utanför planområdet har höga naturvärden och är ekologiskt känsliga vattendrag. De är av 

Planområdets läge 
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riksintresse för naturvård. Utöver älven och bäckmiljöer utgörs områden med särskilda naturvär-
den huvudsakligen av lövskogsområden och naturbetesmarker. 
 

  
Läge för Gymnasiekullen och Hållsdammsbäcken. 

Sociotopvärden 
I anslutning till och delvis inom planområdet finns Gymnasiekullen och Hållsdammsbäcken som 
är utpekade i kommunens sociotopinventering inom FÖP Nödinge 2018-06-18. För Gymnasie-
kullen är det de anslutande gräsytorna som beskrivs innehålla påtagligt sociotopvärde främst med 
hänsyn till kvalitetsaspekter för sällskapslek och miljökvalitéer från bäcken och kullen. Den del av 
Hållsdammsbäcken som slingrar sig igenom de centrala delarna av Nödinge samhälle i en 
lövskogsbevuxen bäckravin är utpekad att innehålla påtagligt sociotopvärde. Detta med hänsyn 
till kvalitetsaspekter som aktiviteter för barn, och bidra med naturupplevelser. 

Bebyggelse 
Planområdet utgörs idag till största delen av asfalterade parkeringsytor. Inom planområdets södra 
del finns låg handelsbebyggelse.  
  

Göta älv 

Gymnasiekullen 

Hållsdammsbäcken 
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Ytterligare handelsbebyggelse finns belägen inom planområdets norra del som huserar en restau-
rang.  
 

    
Gångstråk handelshuset vid Ale torg     Parkering och Mc Donalds byggnad i bakgrunden 
i riktning mot norr                      i riktning mot nordväst 
                              

    
Pendelstationen, i riktning mot väster                  Låg handelsbebyggelse i planområdets södra del  

   
Foton Ale kommun 
 
I nord gränsar planområdet till en bensinstation och i öster angränsar planområdet till Ale torgs 
handelslänga, en avlång byggnad med handel och centrumverksamheter. I de södra delarna närm-
ast Hålldammsbäcken gränsar planområdet till byggnader för offentlig service. 
 
I närliggande områden mot öst finns flerfamiljshus, radhus och fristående enbostadshus samt be-
byggelse som utgörs av verksamheter. 

Kulturmiljö 
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska värdefulla miljöer finns inom planområdet. 

Service 
Offentlig och kommersiell service finns i Nödinge centrum.  

Tillgänglighet 
Områdets läge och topografi möjliggör god tillgänglighet. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp finns utbyggt inom planområdet. Området ligger inom verksamhetsområdet 
för VA i Nödinge.  
 

 
Utdrag VA utredning, Sweco  
 
Dagvatten 
Planområdet består idag av centrumbebyggelse med stora parkeringsytor där omhändertagande 
och rening av dagvatten ej förekommer. Ale kommun har en dagvattenpolicy med riktlinjer för 
dagvattenhanteringen med inriktning på öppna lösningar med en renande effekt. Målet är att mi-
nimera antalet översvämningar och rena dagvatten på ett sådant sätt att god vattenstatus uppnås 
enligt EU:s vattendirektiv. 
 
El 
Ale Elförening är nätägare. 



Sida 15 av 67 
 

 
Elektronisk kommunikation 
Skanova fibernät finns utbyggt inom planområdet.  
 
Uppvärmning 
Kommunens antagna energiplan ska vara styrande vid val av uppvärmningssystem i fastigheterna. 
Fjärrvärme finns utbyggt i Nödinge men för att kunna klara ytterligare exploatering och befolk-
ningsökning behöver fjärrvärmesystemet ses över. Sannolikt behöver systemet utökas och för-
stärkas. 
 
Avfallshantering 
Avfallshantering sker enligt kommunens riktlinjer. 

Geotekniska förhållanden 

 
 
En geoteknisk utredning har genomförts av Nolltre konsult. Planområdet är huvudsakligen flackt 
och sluttar svagt åt väster med marknivåer som varierar mellan +1,5 och +5,5 meter. I öster finns 
en höjdrygg med berg-i-dagen där markytan reser sig till nivån cirka +13,8 meter. Bergslänten lig-
ger i lutning cirka 1:6 till 1:8 åt väster och cirka 1:4 till 1:5 åt söder. Söderut avgränsas området av 
Hålldammsbäcken vars fåra varierar mellan cirka +2 och + 0 enligt utförd laserscanning. 
 
Inom området ligger ett flertal byggnader i ett till två plan. I södra delen av området finns två 
broar, en äldre vid Nödingevägen samt en nyare vid avfartsrampen från E45 som byggdes i sam-
band med att vägen byggdes ut. I samband med att E45 byggdes om i området utfördes geotek-
niska förstärkningsåtgärder under framför allt E45 och Norge/Vänerbanan, men även under 
några lokalvägar inom planområdet. 
 
Jordlagerföljden i området består generellt av ett lager fyllning (bestående av överbyggnad) ovan 
ett lager lera följt av en friktionsjord som vilar på berg. Fyllningens tjocklek varierar generellt mel-
lan cirka 0,5 och 1,5 meter. Lerlagrets tjocklek varierar stort inom området från 0 i sydöstra delen 
av området till cirka 35 meter i västra delen av området. Leran kategoriseras som mycket högplas-
tisk, plasticiteten avtar något mot djupet. Leran är i huvudsak mellansensitiv. Lerans skjuvhållfast-
het varierar mellan att vara extremt låg till låg och ökar mot djupet. Stabiliteten i området har tidi-
gare klassats i SGI:s Göta älvutredningen. Skredrisknivån klassas huvudsakligen som låg.  
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Mätningar av fria stabiliserade vattenytor i provtagningshål visar på en grundvattenyta som ligger 
0,5–1,5 under markytan. Portrycksmätningar har utförts i tidigare utredningar både i centrala de-
len av området samt i sydöstra delen vid Hålldammsbäcken. Mätningarna visar en trycknivå mot 
djupet som ligger ungefär i nivå med befintlig markyta. 
 
Tydliga tecken på erosionsaktivitet finns i Hålldammsbäcken med lutande träd, bortspolade eros-
ionsskydd och skredärr. Erosionsaktiviteten är betydande strax öster och väster om Nödingevä-
gen. Vid avfartsrampen för E45 in till planområdet finns fungerande och intakta erosionsskydd. 

Radon 
Området klassas som lågriskområde för markradon. En utredning gjordes för hela kommunen 
1989-12-28 av Sveriges Geologiska AB.   

Störningar och risker 
Farligt gods 
Planområdet ligger inom 150 meter från E45 och Norge-/Vänerbanan där transporter med farligt 
gods sker. 
 
Buller 
Höga bullernivåer råder närmast väg E45 och järnvägen samt längs södra Vitklövergatan. 
 
Vibrationer 
I närheten av till exempel väg och järnväg kan vibrationer från trafiken utgöra en olägenhet för 
boende och de som vistas i lokaler intill transportlederna. Med vibrationer menas en svängnings-
rörelse i ett material. Komfortvibrationer är svängningsrörelser som fortplantar sig genom mar-
ken eller i byggnadsmaterial. Svängningens varaktighet, frekvens, riktning och styrka är bland de 
mest centrala begreppen. 
 
Förorenad mark 
Inom delar av planområdet har det tidigare funnits industriverksamheter, före detta Nödinge bil-
lack i norr och före detta Nödinge verkstäder i söder. Båda verksamheterna misstänkts ha förore-
nat marken. Det finns uppgifter om att en sanering utfördes när Ale torg byggdes, men det finns 
ingen dokumentation på hur detta gjordes. Nuvarande markanvändning omfattar handel, parke-
ring och grönytor vilket kan jämställas med exponeringssituationen för mindre känslig markan-
vändning, MKM. Planerad markanvändning omfattar även bostäder som kan jämställas med 
känslig markanvändning. Genomförda provtagningar under år 2019 visar att området verkar vara 
marginellt förorenat, men att det lokalt kan förekomma förhöjda halter. I nuläget är i princip hela 
området täckt med byggnader och asfalt. På grund av den stora andelen byggnader och asfalte-
rade ytor är sannolikheten för exponering av förorenad mark mycket liten. Mot bakgrund av att 
generellt låga halter påträffats och att området har en begränsad vattenomsättning bedöms också 
spridning av förorening med grundvatten vara liten sett till området som helhet. I samband med 
rivning av befintliga byggnader kommer kompletterande utredningar göras.  
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER  

Föreslagen ny bebyggelse 
Detaljplanen medger uppförande av centrumverksamheter, kontor, bostäder och parkering 
centralt i Nödinge, fördelat på nio kvarter/områden. Totalt möjliggör planförslaget cirka 600–700 
nya bostäder och cirka 1300 parkeringsplatser inom två parkeringshus. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Befintlig handels-
länga 

Kvarter 1  

Kvarter 2 

 kvarter 3 
Kvarter 4  

Kvarter 5  

Vitklövergatan  

Ale kulturrum/Da VInci  

Kvarter 6  

Illustrationsplan, Ramboll 
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Den nya bebyggelsen bildar en sammanhängande urban kvartersstruktur som ansluter till en 
knutpunkt där pendeltåg, bussar och cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt. För att kunna 
tillskapa goda boendemiljöer i detta utsatta läge är skyddade gårdsmiljöer av god kvalitet betydel-
sefulla att tillgodose. Planstrukturen närmast väg E45 med slutna kvarter ger möjlighet att skapa 
bullerskyddade sidor för bostäderna och uppskattade gårdsmiljöer. Kvarteren ska rymma lokaler i 
bottenplan längs handelsstråket i nord/sydlig riktning samt vid det nya torget upp till Ale kultur-
rum/Da Vinci. För att uppnå en både levande, varierad och trygg stadsmiljö är blandningen mel-
lan bostäder och verksamheter viktig. Bottenvåningarna och gestaltningen av byggnader samt ga-
tor och torg är bidrar till att skapa den småstadskaraktär och det stadsliv som önskas. Detaljpla-
nen innehåller därför planbestämmelser som syftar till att säkra upp funktionsblandning och ge-
staltning.  
 
En av de viktigaste entrépunkterna till det nya centrumet är stråket till/från pendelstationen. Ett 
mål för detaljplanen är därför att skapa en trivsam och levande miljö kring stråket genom att 
planera för en stor andel nya bostäder i kombination med möjlighet till centrumfunktioner som 
till exempel kontor, lokaler i bottenplan för servicetjänster av olika slag, handel med mera. En 
detaljplan kan inte reglera vilka verksamheter som etableras, men den kan ge förutsättningar för 
en funktionsblandad stad. Det är också utifrån detta resonemang som ett nytt kommunhus 
föreslås placeras här och som till viss del kan innehålla centrumändamål.  
 
Gångstråket från pendelstationen leder till ett torg som bildas genom att två byggnadskvarter slu-
ter an kring ett torg som bildar en ny central mötesplats med utrymme för kulturella aktiviteter. 
Från torget leds besökare sedan vidare mot Vitklövergatan och Ale kulturrum/Da Vinci. Konst, 
belysning och möblering av det offentliga rummet liksom inslag av grönska och vatten kan bidra 
till att skapa en attraktiv vistelseplats för boende, verksamma och besökande.  
 
Vid den norra och den södra entrén i anslutning till de befintliga cirkulationsplatserna föreslås 
parkeringshus. I norr föreslås ett parkeringshus med sex våningar och centrumverksamheter på 
våning sex och i markplan. I söder föreslås ett parkeringshus i 5 våningar som ersätter dagens 
markparkering. På marknivå kommer handikapplatser och cykelparkeringar anordnas. Genom att 
placera parkeringshusen vid entrépunkterna kan fordonstrafiken genom området minimeras sam-
tidigt som placeringen ger god tillgänglighet för det parkeringsbehov som dagligvaruhandeln och 
pendelparkeringen samt kommunens hus har. Söder om det norra parkeringshuset, längs med 
torggatan kan bostäder etableras på ett säkert avstånd från befintlig bensinstation. I anslutning till 
befintlig bensinstation i nordöst föreslås centrumverksamheter för ny lokalisering av McDonalds. 
Det befintliga handelshuset i öster bevaras och en torggata på de gåendes villkor planeras längs 
med det befintliga handelshuset.  
 
Kvarteren mellan det norra parkeringshuset och kommunens hus förslås kunna inrymma två 
kvarter, kvarter 1 och kvarter 2, med centrumverksamheter/handel i bottenvåning mot torggatan 
och bostäder ovanpå.  
 
Söder om dessa kvarter planeras en kontorsbyggnad för kommunens verksamheter vilket som 
gränsar till lokalgatan i öst och gångstråket från pendelstationen i norr. Kommunens hus utgörs 
av bebyggelse upp till 8 våningar. Mot gångstråk/torg i den norra delen föreslås bebyggelsen 
kunna uppföras upp till 6 våningar. Här tillåts förutom kontor också centrumändamål.  
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I korsningen mellan torggata/handelsgatan och torggatan/gångstråket från pendelstationen före-
slås ett nytt torg. Kring det nybildade torget planeras två kvarter, (kvarter 4 och 5) med centrum-
ändamål i bottenvåningen och bostäder på övre plan.  
 

Vid den södra entrén, cirkulationsplatsen Nö-
dingevägen/Vitklövergatan i anslutning till 
Ale kulturrum/Da Vinci och ”gymnasiekul-
len” föreslås fyra byggnader i 4–6 våningar, 
(kvarter 7). Huset närmast det nya torget 
skapar ett delvis slutet kvarter, de övriga tre 
byggnaderna utformas som skivhus och pla-
ceras med gavlarna mot gatan och grönområ-
det. Placeringen innebär att siktlinjer skapas 
mellan husen upp mot höjden och grönskan 
samtidigt som ljusförhållandena ger möjlighet 
för kvällssolen att leta sig ner till gatan och att 
balkonger/uteplatser anläggs åt söder och ös-

ter. Mellan huskropparna finns möjlighet till att anlägga boendeparkering, miljöhus, cykelparke-
ring etcetera.   
 
Målsättningen är att göra en stadsmässig detaljplan och därför anges på plankartan bestämmel-
serna C – centrum och K – kontor, B - bostäder och P – parkering med en stor flexibilitet inom 
kvarteren med fördelningen sinsemellan. Då det inte är önskvärt att bygga vidare på tidigare trad-
ition med stora markparkeringar utomhus framför butikslokalerna möjliggörs istället P-hus. För 
att säkerställa lokaler i bottenvåningarna finns en planbestämmelse om att ny bebyggelse, längs 
torggatan och gångstråket från pendeltågsstationen, i entréplan ska ha ett fritt mått till överlig-
gande bjälklag om minst 3,6 meter. Även om detaljplanen inte kan styra upplåtelseformen så 
finns en strävan om att området som helhet ska innehålla både hyresrätter och bostadsrätter.   

Landskapsbild/stadsbild  
En förtätning i Nödinge tätort med flerbostadshus och handel kommer innebära en förändrad 
landskapsbild och stadsbild i orten. Kommunens vision och planering omfattar att hela Nödinge 
ska genomgå en förändring där orten förtätas och ambitionen är att detta planområde ska forma 
en modern stadsdel som har småstadens kvalitéer med kvartersbebyggelse, gågata och torg. Boen-
det har närhet till handel, butiker, restauranger, caféer, skola, kommunkontor, social service och 
dessutom nära gångavstånd till pendeltågsstationen till Göteborgs utbud av arbetstillfällen, kultur 
och nöje. Planförslaget är ett första steg i arbetet med ett större förändringsarbete i Nödinge för 
att skapa attraktiva bostäder i kollektivtrafiknära lägen. 

Gestaltning 
Utformningen av bebyggelsen och de allmänna platserna kommer att ha en stor påverkan på hur 
området upplevs efter omvandlingen av Nödinge centrum varför en hög ambition avseende ge-
staltningen bör hållas. I syfte att skapa en stadsbild med variation och stadsmässig arkitektur samt 
bryta ner skalan i byggnadskvarteren föreskrivs en uppdelning av volymer, material, kulörer och 
takformer samt en variation av byggnadshöjder. Bostadshusens fasader ska utformas i natursten, 
trä, tegel eller putsliknande material. Förslaget innebär en blandning av bostäder, 
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centrumverksamheter, kontor och parkeringshus. Utformningen av området bygger delvis på en 
sluten kvartersstruktur, vilket bidrar till att skapa en stadsmässighet, men som även är av bety-
delse för att hantera trafikbuller. 
 
Bostäderna är en viktig del för att området som helhet ska vara levande även kvällstid och för att 
skapa trygghet. Generellt för bostads- och centrumbyggnader ska fasader vara indelade i gestalt-
ningsmässigt åtskiljbara enheter exempelvis genom variation av kulör/fasadmaterial/fönstersätt-
ning/takform. 
 

  
Volymer, Ale torg, Arkitektbyrån Design  
 

 
Visionsbild, som visar variation i fasad-och takutformning, mot väg E45, Arkitektbyrån Design 
 
Bostadskvarter 1 och 2 i nordväst utformas som slutna mot väg E45 vilket skapar ett skydd för 
den bakomliggande bebyggelsen. Våningshöjden för bostadsbebyggelsen närmast mot väg E45 
föreslås mellan sex och tio bostadsvåningar där byggnadshöjden stegvis trappas ner från norr till 
söder. För att skapa ett varierat uttryck som går att utläsa även från ett länge avstånd som från 
väg E45 ska längsgående fasadliv mot E45 vara vertikalt uppdelad i minst 4 tydligt urskiljbara 
partier för respektive kvarter. Även variation av takutformning och takfotshöjd regleras. Bal-
konger ska utformas som inskjutna men får kraga ut max 0,8 meter från fasadlivet.  
 

Kommunens hus 

Befintlig handelslänga 

Befintliga bostäder 

Pendelstation 

Ale kulturrum / Da Vinci 

E45 

KV.4 
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Längs tvärgatorna trappas byggnadshöjderna ned i östlig riktning mot torggatan vid handelshuset. 
De nedtrappande husvolymerna skapar en naturlig rytm, vilket också gör att innergården får bra 
ljusförhållanden. Bostadsbebyggelsen längs tvärgatorna har en meter förgårdsmark för att 
inrymma stuprör och andra nödvändiga funktioner. Inom området och ovan allmänplats tillåts 
endast balkonger och utkragande byggnadsdelar uppföras om max 2,0 meters djup från fasadliv 
och max 4 meters bredd. Fri höjd ska tillgodoses ovan allmän platsmark med minst 3,6 meter. 
Bestämmelsen innebär även möjlighet för en ”utkragning/burspråk” i fasaden, vid tvärgatorna, 
för att skydda bostäderna i kvarteren ett och två, närmast väg E45 mot buller (läs vidare om 
bulleråtgärd på sida 40). 
 

      
Visionsbild nytt torg, vy åt öster mot Ale kulturrum     Visionsbild torggatan längs det befintliga handelshuset, 
/Da Vinci, Arkitektbyrån Design           Arkitektbyrån Design 
 
Från tvärgatorna leds besökare vidare till torggatan med det nya torget centralt i planområdet. 
Likt en småstadsgata med en blandning av olika butiker och lokaler kommer torggatan bli den na-
turliga gågatan i Nödinge centrum. Gaturummet formas för att uppnå den trivsamma känsla som 
småstadsgator har. Gatan utformas som en gågata, men tillåter också transporter till butiker och 
bostadshus. Byggnaderna mot torggatan har olika höjder och en varierad utformning. De lägre 
volymerna med träinslag kan inrymma butiker i entréplan. Utanför butikerna finns ytor för 
torgstånd, uteserveringar, mm. Ovanpå butiker kan lägenheterna ha terrasser eller balkonger. Allt 
för att skapa en upplevelserik och trevlig stadsmiljö. Ett levande gaturum förutsätter att männi-
skor rör sig in och ut genom byggnader. En planbestämmelse har därför införts som anger att 
byggnader som har fasad mot torggatan och mot det viktiga gångstråket mot Ale kulturrum/Da 
Vinci ska ha sina entréer vända mot gatan. Syftet med planbestämmelsen är att bostädernas, kon-
torens och parkeringens entréer läggs mot de aktiva stråken eller torget och därmed skapar liv 
och rörelse i det offentliga rummet.  
 
Ambitionen är att torget ska ges en gestaltning som är mångfunktionell och inbjuder till möten 
för alla boende och besökare, ung som gammal. Byggnaderna runt torget är lägre och omfamnar 
torgytan. Sittplatser vänder sig mot gångstråken, vilket inbjuder till spontana möten. Här ska det 
kännas naturligt att stanna upp. Cyklande och gående samsas på deras väg över torget. Solen är 
viktig och torgutformningen är gjord med hänsyn till solförhållandena. Här finns goda förutsätt-
ningar för restauranger, caféer mm att etablera sig. På torget föreslås även familjevänliga ytor där 
barn och äldre kan leka och umgås. Det planeras också plats för mindre uteserveringar samt 
torgstånd för kläder, frukt, blommor etcetera i anslutning till butikerna runt torget. 
 
Det är också viktigt att bottenvåningarna inte är ”stängda” för att på så sätt bland annat motverka 
känslan av att befinna sig på en bakgata. För att ytterligare möjliggöra öppna och utåtriktade 
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fasader i bottenvåningen införs planbestämmelse som anger att fönster för centrumfunktioner i 
bottenvåningen mot torggatan och torget får högst ha en bröstningshöjd om 60 cm. Där lokalyta 
för centrumfunktion anordnas ska fönsterytans totala area i bottenvåning vara minst 50 % av den 
totala fasadytan i bottenvåning.   
 
 

 
Principsektion för nedtrappning av byggnadshöjd mot torggatan, Arkitektbyrån Design  

 
Principsektion genom kvarter 1 och 2 med vy mot torggatan, visar öppning i kvarteren med mindre fristående 
byggnad, Arkitektbyrån Design 
 
Längs torggatan och det nya torget centralt i planområdet varieras hushöjderna från 2 till 6 
våningar. Lägre volymer med träinslag mot torggatan skapar en visuell rumslighet som samspelar 
med hushöjden i den befintliga handelsbyggnaden. För kvarter 1 och 2 innebär detta att 
byggnader som är över 4 våningar ska från och med våning 5 och därutöver vara indragna med 
1,5 meter från fasadliv. Kvarteren ska även innefatta minst tre utstickande och åtskilda 
byggnadsdelar/burspråk.  
 
Vidare ska öppning tillskapas i kvarteren mot torggatan. I öppningen mellan husen placeras en 
mindre byggnad i 2 våningar med sadeltak. Byggnaden bryter upp kvarteret, skapar spänning i ga-
turummet och släpper ned solljus på torggatan. Boende kan mötas på bostadsgården och gå vi-
dare mot torggatan. Längs torggatan i nordsydlig riktning tillåts inte balkonger inglasas eller kraga 
ut över allmän plats. För att skapa variation i fasadlivet och samtidigt bibehålla en rymlig gatu-
miljö vid kvarter 1 och 2 får balkonger mellan utstickande byggnadsdelar kraga ut från fasadlivet 
om max 2 meters djup och max 5 meters bredd. Fri höjd ska tillgodoses från mark med minst 3,6 
meter. 
 
Bebyggelsen vid kvarter 5 vid det nya torgets norra sida trappas ner mot torggatan och inom 
kvartersmarken planläggs en utökad förgårdsmark som är tänkt att nyttjas för uteserveringar i 
torgets bästa sollägen.  
 

Kvarter 2 

Torggata 

Kvarter 5 

Tvärgata Tvärgata Tvärgata Gård kv 1 Gård kv 2 
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Viktiga stadsbyggnadskvaliteter som kan bidra till att bryta ner skalan är takens utformning. Ex-
empelvis kan tak synliga från torggatan utformas med traditionella brutna tak/sadeltak för att 
stärka ”småstadskaraktären”. I en stad av innerstadskaraktär är byggnaderna tydligt kopplade till 
gaturummet och utgör dess väggar.  
 

 
 

  
 
 
I kvarter 3 i anslutning till torggatans sydvästra del planeras ett nytt kommunhus där kommunens 
verksamheter, som idag är utspridda på flera platser ska samlas. Planen ska möjliggöra för ett 
kommunens hus som rymmer cirka 500 arbetsplatser. På entréplanet föreslås mötesrum, medbor-
garservice/kundcenter, utställningshall, och eventuellt kommunfullmäktigesal placeras. Våning 
två föreslås i huvudsak utgöras av mötesrum och andra publika lokaler och vån 3–8 av kontor för 
kommunens verksamheter. 
 
Möjlighet för publika lokaler i bottenvåningen samt lokaler för mindre centrumverksamhet 
exempelvis café och/eller möjlighet att använda delar av bottenvåning som resecentrum kommer 
studeras vidare längre fram. Byggnaden föreslås uppföras i max 6 våningar mot torggatan i norr 
och i 7–8 våningar mot cirkulationsplatsen i söder. Längs tvärgatan från pendelstationen till 
torggatan där många människor förväntas passerar ska fönsterytan utgöra 50% av 
bottenvåningen, vilket ska bidra till en mer levande stadsmiljö. Med hänsyn till detta ska även 
huvudentrén placeras i anslutning till torggatan i kommunens hus nordöstra del. Vidare ska 
kommunhuset utformas med stor omsorg och med ett särskiljande arkitektoniskt uttryck. 
 
Vitklövergatans västra sida utformas med ett slutet kvarter. Östra sida av Vitklövergatan, kvarter 
6 föreslås med ett delvis slutet kvarter i norr och tre lamellhus i söder. Förslaget bildar en över-
gång mellan den planerade kvartersstaden och naturen samtidigt som det ansluter till torget med 

Visionsbilder Kommunens hus, What! Arkitektur  

Inbjudande entré mot torget  
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Ale kulturrum. De tre lamellhusen i söder placeras med gaveln mot gatan. Dessa sträcker sig så 
långt in från gatan som naturen och topografin tillåter. Placeringen innebär att siktlinjer skapas 
mellan husen upp mot höjden och grönskan samtidigt som ljusförhållandena kan tas till vara och 
ge möjlighet för västersol att leta sig in mellan byggnaderna. Målsättningen med placeringen av 
den nya bebyggelsen är att till viss del ta stöd av höjden från kullen samtidigt som intrånget i om-
rådet kan begränsas. Föreslagen bebyggelse längs Vitklövergatans östra sida omfattar cirka 120 
bostäder. Dessa fördelas i stort sett lika mellan hyresrätter och bostadsrätter. Balkonger placeras i 
huvudsak i soligt läge mot syd eller öst med utblickar mot naturen. 
 

  
Möjlig bebyggelse längs Vitklövergatans östra sida. Volymskiss och fasad mot norr, Liljewall arkitekter 
 
Kvarter 4 på Vitklövergatans västra sida utformas i huvudsak med sex våningar. Fasader likt öv-
riga bostads- och centrumbebyggelse är indelad i gestaltningsmässigt åtskiljbara enheter exempel-
vis genom variation av kulör/fasadmaterial/fönstersättning/takformer. Om bebyggelsen placeras 
vid fastighetsgräns mot Vitklövergatan, tillåts balkonger och utkragande byggnadsdelar uppföras 
ovan allmän plats om max 2,0 meters djup från fasadliv, då ingen förgårdsmark finns inom detta 
område. Fri höjd ska tillgodoses från mark med minst 3,6 meter. 
 

    
Visionsbild över kvarter 4, väster om Vitklövergatan. Vy från sydöst, Arkitektbyrån Design 
 
Tillsammans med Ale kulturrum/Da Vinci avgränsar det delvis slutna kvarteret i norr torget och 
förstärker dess rumsverkan. Mot torget planeras någon form av verksamheter i bottenvåningen, 
vilket ska utgöra minst 30 % av bottenvåningen. Då byggnadernas västra sida planeras i fastig-
hetsgräns så tillåts balkonger och utkragande byggnadsdelar uppföras ovan allmän plats om max 
2,0 meters djup från fasadliv. Fri höjd ska tillgodoses från mark med minst 3,6 meter. För till-
skapa en variation och stadsmässighet ska fasader utformas med tydligt markerad sockelvåning 
och entréer. 
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Visionsbild vy över de tre lamellhusen längs den östra sidan av Vitklövergatan, studio ekberg arkitektur 
 
Utformningen av de tre lamellhusen skiljer sig åt genom en variation av byggnadshöjder och färg- 
och materialval i fasaderna. Balkonger placeras i syd för optimalt solläge. Balkongerna närmast 
cirkulationsplatsen kan med fördel uppföras delvis inglasade för att reducera buller. 
 
De två parkeringshusens centrala placering ställer krav på god gestaltning. Fokus bör ligga på att 
skapa trygghet och variation i samklang med övrig ny bebyggelse. Detta innebär att fasader ska 
omsorgsfullt gestaltas så att ett varierat uttryck uppnås. Detta kan vara genom variation i färgsätt-
ning och/eller materialval eller genom konstnärlig utsmyckning som skapar variation. Entrépar-
tier mot handelsgatan ska utformas med god belysning och med överblickbarhet för ökad trygg-
hetskänsla. Fasaderna för parkeringshusen behöver gestaltningsmässigt utformas med stor hänsyn 
till de som passerar på väg E45 då detta är en av de första byggnaderna man möts av när man 
passerar eller kommer till området. Belysning och överblickbarhet är viktigt för att skapa trygghet.   
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Visionsbilder för parkeringshus, bilder Ramboll och Arkitektbyrån Design 
 
Inom parkeringshuset i norr, möjliggörs centrumverksamheter i hela markplan. Utöver det före-
slås också att centrumverksamheter kan anordnas på högsta våningsplan (takplan, våning sex) till 
en yta av 1500 kvm. Möjliga aktiviteter kan vara ett gym.  

Gator och trafik 
Gatunät 
Ett trafikförslag är framtaget av Cowi för detaljplanen som föreslår nedan beskriven 
trafikutformning. Planområdet kan angöras med bil från Nödingevägen, alternativt från norr eller 
från söder. Nordvästra delen av planområdet angörs via den norra cirkulationsplatsen – 
Alevägen/N Kilandavägen och planområdets södra del via den södra cirkulationsplatsen på 
Nödingevägen. 
 
Torggatan längs den befintliga handelslängan föreslås regleras som gångfartsområde eller gågata, 
där fordon trafikerar på de gåendes villkor. Gatan utformas utan kantsten mot intilliggande 
gångbanor/torgytor vilka möjliggör möblering i form av mindre uteserveringar, säljytor etcetera. 
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På norra respektive södra sidan om det norra kvarteret, innehållandes bostäder och handel 
föreslås dubbelriktade insticksgator med vändplatser för personbil. Insticksgatorna utformas med 
en förhöjning öster om parkeringsplatserna på kvartersmark för att ändra karaktär och minska 
onödig biltrafik på insticksgatorna. Längs insticksgatorna möjliggörs angöring/korttidsparkering 
och sektionen möjliggör för sopbil att trafikera gatan.  

  
 
 
 
 

 
Föreslagen trafikutformning och sektion för 
insticksgator norra kvarteret, trafikförslag 
Cowi  
 
Den södra cirkulationsplatsen byggs 
om för att möjliggöra en ny anslut-
ningsväg som går mellan det nya kom-
munens hus i väster och ett nytt bo-
stadskvarter i öster. Gatan utformas 
med vändplan för personbil samt 
längsgående angöringsplatser. Söder 
om byggrätten för kommunens hus 
planeras en ny infart och angöring för 
varutransporter och renhållningsfor-
don.  
 
 
 
 

 

Föreslagen trafikutformning, södra delen trafikförslag Cowi 
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Nödingevägen föreslås utformas med två förhöjda övergångsställen. De befintliga bussfickorna 
justeras något och placeras mellan de två övergångsställena. Bussfickan har en 35 meter lång rak-
sträcka vilket möjliggör hållplatsläge för exempelvis två 12-meters bussar. Längs Nödingevägen 
redovisas även en möjlig regleringsficka för buss. Regleringsfickan är utformad så att en buss kan 
angöra fickan även om det står en buss vid hållplatsläget intill. 
 

Vitklövergatan föreslås ges ett mer stadsmässigt uttryck än 
idag. I söder ansluter gatan till cirkulationen Nödingevä-
gen/Vitklövergatan, vilket kräver vissa ändringar av an-
slutningarna. I södra delen av Vitklövergatan, från föresla-
get torg och söderut, föreslås sektionen bli 18,3 meter 
bred och körfälten 3 meter i vardera riktningen. På var-
dera sida körbanan placeras parkerings- och trädrad om 
2,5 meter. Längs gatans västra sida placeras en 2 meter 
bred gångbana och gatans östra sida finns en cykelbana på 
2,5 meter samt en gångbana på 2 meter.   
 
 
 
 
 
 

Föreslagen trafikutformning, södra delen, trafikförslag Cowi 
 
 
Bakom den befintliga handelslängan ligger le-
veransintaget, vilket kommer behållas. Infarten 
anpassas från södra delen av Södra Klöversti-
gen för att även i framtiden kunna ta emot 25-
meterslastbilar. Söder om befintlig handels-
länga skapas en ny insticksgata med angöring 
till intilliggande planerade hus. En anslutning 
bakom handelslängan möjliggör för lastbil 
med släp att trafikera befintlig lastgata. Till 
följd av dessa förändringar behöver anslut-
ningen till bostadsparkeringarna justeras. In-
sticksgatan föreslås få samma utformning som 
övriga insticksgator. Skärmtaket som finns 
längs kortsidan över entrén på det befintliga 
handelshuset, har en något lägre fri höjd över 
körbanan än 4,7 meter, vilket bör beaktas i 
kommande skeden. 
 
 
 
 
 
 

Sektion Vitklövergatan, trafikutformning Cowi 
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Förslag till trafikföring inom planområdet, karta Arkitektbyrån Design 
 
Genomförande, drift och underhåll 
Kostnaderna för att bygga nya samt ombyggnation av lokalgator inom detaljplanen ska bekostas 
av kommunen och exploatörerna.   
 
Kommunen står för framtida drift och underhåll av gatan. Fördelning av kostnaderna kring inve-
stering och genomförande fördelas mellan kommunen och exploatörerna genom separata avtal. 

pendelstationen 

bef. handelslänga 
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Gång- och cykeltrafik 

Gående och cyklister har generellt goda rörelse-
möjligheter inom och utom planområdet. Av-
stånden i Nödinge är relativt korta med små 
höjdskillnader. Befintligt cykelvägnät löper pa-
rallellt med Nödingevägen. Området har god 
koppling till kringliggande bebyggelse och om-
råde via separerade gång- och cykelvägar.  
 
Den befintlig gång- och cykelvägen längs Nöd-
ingevägens östra sida föreslås breddas med yt-
terligare 2 meter mot öster då detta är ett priori-
terat cykelstråk. För att ordna en säker passage 
mellan busshållplatsen på Nödingevägens västra 
sida och exploateringsområdet föreslås ytterli-
gare en gångpassage. Denna görs förhöjd och 
genom en avsmalning av vägen, på samma sätt 
som den befintliga, för ökad trafiksäkerhet.  

 
 

De befintliga kombinerade gång- och 
cykelbanan öster om befintlig 
bensinstation breddas till 4,5 m för att 
möjliggöra en separerad gång- och 
cykelbana. Vid in- och utfarten till 
restaurangen föreslås en förhöjd gång- 
och cykelpassage. En skiljeremsa om 0,5 
m föreslås mot körbanan vid 
bensinstationen och en lite större grönyta 
öster om gång- och cykelvägen planläggs 
inom allmän plats. Söder om passagen 
ansluter gång- och cykelbanan till gatan 
längs handelslängan där trafikering sker i 
gångfart. 
 

Föreslagen trafikutformning, breddning av gång- och cykelbana norr om parkeringshuset, trafikförslag Cowi 
 
Genomförande, drift och underhåll 
Ombyggnationen av gång- och cykelvägen föreslås bekostas av kommunen och exploatörerna. 
Trafikverket är väghållare för Nödingevägen samt gång- och cykelvägen vilket innebär att de 
kommer att ansvara för framtida drift och underhåll. Fördelning av kostnaderna kring investe-
ringen och genomförandet fördelas mellan kommunen och exploatörerna genom separata avtal.  
 

Föreslagen utformning, längs Nödingevägen trafikför-
slag Cowi 
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Kollektivtrafik 

Nödinge centrum har god tillgång till kol-
lektivtrafik med pendeltåg och brett ut-
bud av bussar samt närtrafik. Pendeltågen 
går varje kvart till Göteborg under hög-
trafik. Pendeltågstationens placering i di-
rekt anslutning till planområdet, ger goda 
förutsättningar för pendling mellan Nöd-
inge och andra orter inom Ale kommun 
samt Göteborg centrum. Hållplatsläget 
för närtrafik ligger i anslutning till pendel-
tågsstationen. Närtrafik är en anropsstyrd 
kollektivtrafikservice för de som vill åka 
mellan landsbygd och tätort.  
 
 
En dialog har förts mellan kommunen och 
Västtrafik och avsikten är att hållplatsläget 
kommer justeras något för att möjliggöra 
en ny anslutningsväg till planområdet från 
Nödingevägen. Ett trafikförslag finns 
framtaget för att säkerställa att hållplatsen 
utformas på ett trafiksäkert sätt.  
 
För fotgängare är det viktigt med tydliga 
stråk och gärna flera alternativ till och från 
resecentrum. Planförslaget möjliggör en 
förlängning av pendelbron över Nödinge-
vägen. Avsikten är att erbjuda fotgängare 
ett snabbt, säkert och väderskyddat alter-
nativ att nå pendelstationen. Planen möj-
liggör en passage med direktkontakt till 
kommunens hus och torgytan, utan att be-
höva korsa trafikleden i markhöjd.  
 
 
 
 
 

Justerat läge för busshållplatsen intill pendeltågstationen, Cowi 
 
Genomförande, drift och underhåll 
Ombyggnationen av busshållplatserna föreslås bekostas av kommunen och exploatörerna. Kost-
naderna och genomförandet kommer att fördelas i avtal mellan kommunen och exploatörerna. 
Trafikverket står för framtida drift och underhåll, genom sin roll som väghållare. 
 

Pendeltågstationen, foto Ale kommun 
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Parkering, utfarter 

Cykelparkering föreslås i anslutning till kommunens hus samt norr om det nya parkeringshuset på 
den befintliga pendelparkeringen. För boendes cykelbehov ska cykelutrymme finnas i anslutning 
till bostäderna.  
 
Gemensamma parkeringslösningar föreslås då tillräcklig parkering inte kan lösas inom respektive 
fastighet. Parkering kommer anläggas inom de norra respektive södra kvarteren på de befintliga 
markparkeringarna vid handelshuset och pendelparkeringen. Gemensamhetsanläggning alterna-
tivt parkeringsavtal inrättas för parkeringshusen som ska försörja både bostäder, kontor, allmän 
parkering.  
 
På pendelparkeringen i södra delen av planområdet föreslås en byggrätt för ett nytt parkeringshus 
i 4–5 våningar. Avsikten är att planmässigt säkerställa en planeringsreserv för eventuella framtida 
behov av parkeringsplatser och lösa parkeringsbehovet för besökande och anställda till kommu-
nens hus.  
 
Nya parkeringsytor kommer också anläggas mellan Nödingevägen och den nya bebyggelsen samt 
för bostadshusen längs Vitklövergatan i östra delen av planområdet. In- och utfarter till parke-
ringsanläggningar regleras till några platser för att säkerställa funktionen i trafiksystemet. Angö-
ringen till det norra parkeringshuset kommer ske från den norra cirkulationsplatsen och det södra 
parkeringshuset kommer angöring ske från befintlig infart till pendelparkeringen.  
 
Totalt föreslås cirka 800 parkeringsplatser i parkeringshuset i norr, cirka 110 parkeringsplatser 
längs Nödingevägen inom kvarter 1 och 2, cirka 500 parkeringsplatser i parkeringshuset i söder 
och cirka 60 parkeringsplatser för bostäderna inom kvarter 7 längs Vitklövergatan. Utöver kom-
mer det finnas angöringsfickor och korttidsparkering inom planområdet.  
Kommunens parkeringstal antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 anger att det ska 
finnas 0,8 p-platser per bostad i flerbostadshus och 2,5 cykelplatser per bostad.  
För handel och kontor enligt nedan tabell. 
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Eftersom Ale kommun utgör ett av huvudstråken som tillsammans ska utgöra ryggraden i Göte-
borgsregionen och där utvecklingen ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och 
regiontågstrafik, bedöms det möjligt att utveckla området med ett lägre parkeringstal än antaget. 
Ett bostadsbyggande som sker i stationsnära lägen stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt 
i Göteborgsregionen och ger förutsättningar för att kunna gå eller cykla till och från en pendel-
/regiontågsstation, om bostadsbyggandet sker inom en kilometer från stationsläget.  
 
En parkering- och mobilitetsutredning är framtagen för Nödinge som ska ge underlag till vilket 
parkeringstal som bör gälla inom detaljplanen för Nödinge centrum. I utredningen prövas en mo-
dell för flexibla parkeringstal som tagits fram av Göteborgs stad. Metoden har visat sig fungera 
bäst för lägenheter och kräver mer arbete och djupare analys för verksamheter. I metoden analys-
eras parkeringstalen i fyra steg: fastställande av startvärde (normalspann), lägesbedömning, pro-
jektanpassning och mobilitetslösningar. När antalet parkeringar för bostäder och olika verksam-
heter fastställts kan sedan en samnyttjandeberäkning genomföras.  
 
För Nödinge centrum kan antalet parkeringar reduceras från de 1551 platser som krävs med da-
gens parkeringstal till 853 parkeringsplatser efter tillämpning av flexibla parkeringstal och sam-
nyttjande. 
 
Genomförande, drift och underhåll 
Balder ansvarar för kostnader för genomförande, uppförande och drift av parkeringshuset i norra 
delen av planområdet. 
 
Parkeringshuset i södra delen av detaljplanen bekostas och byggs av kommunen. Kommunen an-
svarar för framtida drift och underhåll. Parkeringsköp för att lösa delar av boendeparkeringar för 
kommande bostäder kan bli aktuellt i detta parkeringshus.  

Naturvärden 
Calluna AB har genomfört en naturvärdesinventering (NVI) inför arbetet med detaljplan för Nö-
dinge centrum. Större delen av planområdet innehåller inga naturvärden, så inventeringen rikta-
des framförallt till Hålldammsbäcken och Gymnasiekullen i områdets södra del. Syftet med ut-
redningen var att klargöra naturtyper, förekomst av fridlysta eller hotade arter, undersöka före-
komst och förutsättningar för groddjur samt föreslå eventuella skyddsområden och åtgärder för 
att minimera påverkan på naturvärden. Inventeringen utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad 
”medel” med tilläggen naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd samt detaljerad redovisning av 
artförekomst.  
 
Under 2021 har tidigare naturvärdesinventering (NVI) för planen kompletterats vilket innefattat 
inventering och bedömning av träd och alléer som kan omfattas av det generella biotopskyddet 
samt inventering/bedömning av en utpekad artrik vägkant, förslag på lämpliga kompensationsåt-
gärder om träd eller alléer måste tas bort.  
 
Vid inventeringen avgränsades totalt fem områden med klassning som naturvärdesobjekt, förde-
lade enligt följande: 1 objekt med naturvärdesklass 2 högt naturvärde, 3 objekt med naturvärdes-
klass 3 påtagligt naturvärde och 1 objekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde. Inom planom-
rådet identifierades tre alléer vilka omfattas av det generella biotopskyddet. Kommunen avser att 
ansöka om dispens från biotopskyddet innan detaljplanens antagande för träden vilka bedöms på-
verkas av planförslaget.  

kengun001
Markering
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Vid Callunas inventering och sök från 
Artdatabanken har totalt 18 naturvårdsar-
ter konstaterats. Högst naturvärde har 
Hålldammsbäcken med naturvärdesklass 
2, högt naturvärde. Naturvärdet baseras 
till stor del på bäckens fina biotopvärden 
samt att den är en del av Göta älvs vatten-
system.  

 
 
Skogen kring bäcken bedömdes till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Den utgörs av 
lövskog med mestadels ädellövträd som ask, alm och lönn men även en del al. Det finns gott om 
död ved, och bäcken och den omgivande skogen höjer varandras naturvärde.  
 
På Gymnasiekullen växer en ganska gles, varierad blandskog och det finns även en del öppnare 
ytor med gräs och några hällar. De flesta träd är relativt unga och kullen är starkt påverkad av 
dess tätortsnära läge vilket gör att naturmiljön endast uppnår till naturvärdesklass 4, visst natur-
värde.  
 
Vid inventeringen besöktes också en kortare sträcka av Lodingebäcken, som mynnar i Håll-
dammsbäcken, den gavs naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.  
 
Under den kompletterande fältinventeringen hösten 2020 önskades också en avgränsning och be-
dömning av en artrik vägkant i planområdets nordvästra del. Gräsmarker med blommande växter 
bör dock inventeras sommartid, och eventuella naturvärden går ej att se så sent som i november. 
Bedömningen utgår därför från Trafikverkets egen inventering av ytan, som besöktes senast som-
maren 2020. I fältprotokollet beskrivs flera blommande växter som gynnas av hävd, och dessa ut-
gör också viktiga nektarkällor för insekter. Calluna instämmer i Trafikverkets bedömning att ytan 
har naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 
 
Inom planområdets sydöstra sida identifierades tre alléer som omfattas av det generella biotop-
skyddet. Lämpliga skydds- eller kompensationsåtgärder för de träd och alléer som eventuellt be-
höver tas bort föreslår Calluna i första hand en flytt av träden, i andra hand att nya, likvärdiga träd 
planteras i närområdet. Då samtliga träd och alléer som förekommer inom planområdet ännu är 
relativt små och unga har de inte hunnit få någon större betydelse för biologisk mångfald, och 

Utdrag ur naturvärdesinventering, Calluna    
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flyttade eller nyplanterade träd bör snabbt kunna uppnå likvärdiga naturvärden och därmed ses 
som en fullgod skydds- eller kompensationsåtgärd.  
 
Av de naturvårdsarter som noterades vid inventeringen är det ingen som kräver särskilt skydd el-
ler hänsyn. 
 
Inga fynd av groddjur gjordes under inventeringen och det noterades inte heller några lämpliga 
lekmiljöer i form av småvatten eller andra vattenmiljöer med förekomst av fisk. Enligt artportalen 
finns lekvatten för groddjur precis väster om motorvägen. Motorvägen utgör sannolikt ett stort 
vandringshinder till och från lekvattenmiljöerna nära Göta älv. Hålldammsbäcken, som rinner i 
en trumma under motorvägen, kan därför vara viktig som spridningskorridor för groddjur till 
landmiljöer längre österut. 
 
I det fortsatta planarbetet rekommenderar Calluna att stor hänsyn tas till vattenmiljön i Håll-
dammsbäcken samt Lodingebäcken, samt även den omgivande lövskogen. Förutom skogsmiljöns 
egna naturvärden har den även ett stort värde för bäcken. Ingen inverkan bör ske på det be-
skrivna naturvärdesobjektet med lövskog kring bäcken, och inga utsläpp från planerad bebyggelse 
bör nå vattenmiljön i bäcken.  
 
I samband med kompletteringen av denna inventering önskades en bedömning ifall 25 m skydds-
avstånd är tillräckligt för att Hålldammsbäckens naturvärden ska bevaras. Calluna rekommende-
rar fortsatt att ingen inverkan bör ske på det utpekade naturvärdesobjektet (objekt nr 2) med 
lövskog som omger bäcken. Objektet sträcker sig till största delen längre än 25 meter från bäcken 
men detta område ingår inte i planområdet. På övriga platser längs bäcken kan istället skyddsav-
ståndet på 25 meter användas. Detta gör att Hålldammsbäckens naturvärden inte påverkas. 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster kan definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande. Att analysera ekosystemtjänster kan på ett sätt liknas vid att se vår omgivning ur ett 
nytt perspektiv. Begreppet ekosystemtjänster hjälper oss att förklara hur sociala och ekologiska 
aspekter hänger samman i landskapet, och hjälper till att förtydliga och förenkla prioriteringar i 
planeringsfrågor, när vi vill försäkra att våra val bidrar till hållbara lösningar nu och i framtiden. 
 
Detaljplaneområdet består idag av mestadels hårdgjorda ytor. De lilla gröna som finns insprängt 
och grönytorna som finns i direkt anslutning till området blir därför extra viktiga. De ekosystem-
tjänster som identifierats är främst reglerande och kulturella, men även en del stödjande. Alla har 
gemensamt att de huvudsakligen återfinns i områdets syd- och sydöstra delar i anslutning till Håll-
dammsbäcken och dess skogspartier samt den så kallade Gymnasiekullen.  
 
Skogen och bäcken är även ett närrekreationsområde. Enligt sociotopvärden, som identifierats i 
och med arbetet med den fördjupade översiktsplanen, används skogen kring Hålldammsbäcken 
av skola och förskola. Möjlighet till skapande-, upptäckande- och rollekar, liksom äventyr och na-
turstudier beskrivs som värden. 
 
Planförslaget kommer att innebära mera grönt i området genom de innergårdar som planeras. 
Träd, buskar, gräs med mera är värdefulla för flera av ekosystemtjänsterna. Det bidrar till dagvat-
tenhanteringen och -reningen, pollineringen, värmeregleringen och luftrening. Detta tillsammans 
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med de befintliga områdena i kring Hålldammsbäcken skapar värden för både människorna som 
kommer bo i de föreslagna bostäderna i området samt växter och djur. 

Grönområden, lek och rekreation 
Närmaste grönområde är Bobollsplanen som ligger cirka 600 meter från planområdet. Under år 
2020 byggdes en ny lekplats lekplats inom området och ett nytt detaljplanearbete för bland annat 
stadspark har påbörjats under 2021. Den så kallade Gymnasiekullen ligger strax intill Ale kultur-
rum och fungerar som närrekreationsområde.  
 

      
Gymnasiekullen, ett uppskattat grönområde, foto Ale kommun 

Geoteknik 
En geoteknisk utredning har tagits fram av Nolltre Konsult AB, 2018-12-14 samt en komplette-
rande utredning 2021-01-31, vilket syftar till att klargöra stabilitetsförhållanden inom planområ-
dets sydöstra del. Planområdet är huvudsakligen flackt och sluttar svagt åt väster med marknivåer 
som varierar mellan +1,5 meter till +5,5 meter. I öster finns en höjdrygg med berg-i-dagen där 
markytan reser sig till nivån cirka +13,8 meter. Bergslänten ligger i lutning cirka 1:6 till 1:8 åt väs-
ter och cirka 1:4 till 1:5 åt söder. Söderut avgränsas området av Hålldammsbäcken vars fåra varie-
rar mellan cirka +2 och + 0 enligt utförd laserscanning. Beräkningssektionerna har kontrollerats 
mot en ökad markbelastning inom planområdet för att utreda vilken som kan belasta släntkrön 
innan säkerhetsfaktorn blir för låg. Markbelastningen har maximalt ansatts till 40 kPa, vilket inne-
bär cirka 2 meter fyllning. Stabilitetsberäkningarna visar att det inte föreligger några stabilitetspro-
blem vid befintliga förhållanden och att markbelastningar på mellan 30 och 40 kPa kan utföras 
utan att risk för stabilitetsbrott föreligger vid oförändrade släntgeometrier. Leran i området är 
mycket sättningskänslig och betydande sättningar uppkommer även vid små tillskottsbelastningar. 
Sannolikt pågår krypsättningar för befintliga förhållanden. Byggnader som grundläggs ovan lera 
rekommenderas att grundläggas med spetsburna pålar. Mindre byggnader som inte är känsliga för 
differenssättningar kan grundläggas med kompensationsgrundläggning. Vid detaljprojektering av 
området bör ytterligare undersökningar utföras i synnerhet för bestämning av lerans sättnings-
egenskaper samt för bestämning av pålarnas längd. 
 
Tidigare utredningar visar att erosionsaktivitet pågår kring Hålldammsbäcken. Ale kommun har i 
sin förfrågan specificerat att föreliggande utredning skall ta fram en detaljerad gränslinje där sä-
kerheten mot skred är tillfredsställande för rådande och framtida belastningsförhållanden.  
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Den kompletterande utredningens stabilitetsberäkningar visar att stabiliteten inom planområdet 
är tillfredsställande vid befintliga förhållanden. Närmst området mot Hålldammsbäcken, i 
planområdets sydöstra del och ytterligare 20 m från plangränsen bör tillskottsbelastningen 
begränsas till 13 kPa (trafiklast) och inom resterande del till 30 kPa till och med 60 m från 
planområdets södra gräns.  
 
Stabiliteten omkring befintlig bro vid Nödingevägen ligger på gränsen till att vara acceptabel. 
Möjligen har vägbanken förstärkts med lättfyllning vilket inte beaktats i beräkningarna. Leran kan 
även ha konsoliderat för vägbankens last och därmed ha en lokalt högre skjuvhållfasthet än i 
övriga delen av området vilket är positivt för stabiliteten. Stabiliteten för bron bör utredas vidare 
och frågan bör lyftas med Trafikverket som är väghållare. Föreliggande utredning visar dock att 
risken för att eventuella bakåtgripande skred skall påverka planområdet är ringa.  
 
Genomförande, drift och underhåll 
Eventuella stabiliseringsåtgärder för att genomföra tänkt byggnation kommer varje enskild 
exploatör få ansvara för. Krävs stabiliserande åtgärder utanför egen fastighet krävs godkännande 
av berörd fastighetsägare. 

Service 
Nödinge centrum erbjuder ett brett utbud av kommersiell och offentlig service. Här finns flertal 
butiker, inklusive två stora livsmedelsbutiker. I anslutning till planområdet finns Ale kulturrum 
med bibliotek, fritidsverksamhet och kulturskola. I centrala Nödinge finns också vårdcentral, 
folktandvård, äldreboende, servicehus, föreningslokaler med mera. 
 
Skola och förskola 
I Nödinge centrum finns grundskolor och förskolor. Da Vincikolan som ligger i direkt anslutning 
till planområdet är en skola för årskurs 7–9, med cirka 400 elever. Kyrkbyskolan har årskurs 4–6 
och Nödingeskolan är en skola för elever i förskoleklass-årskurs 3. 
 
Inom 400 meter radier från planområdet finns Rödklövergatans förskola, Vitklövergatans för-
skola, Nygårdens förskola och Storgårdens förskola. Ale kulturskola som ligger i Kulturrum strax 
öster om planområdet bjuder på kurser i musik, målning och teckning, teater och medier.  
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Översiktskarta, eniro.se 
 

Arbetsplatser 

Idag utgörs Nödinges näringsliv huvudsakligen av företag inom handel, produktion och tjänste-
sektorn. Handel och verksamheter är koncentrerade kring Ale torg. Produktion och verkstäder 
finns i verksamhetsområdet Rödjans väg norr om Norra Kilandavägen. 

Störningar och risker 
Buller 
Bullerberäkningar har genomförts av ÅF konsult för hela planområdet. Fem olika alternativ har 
beräknats för en framtida trafiksituation år 2040. Beräkningarna visar den sammanlagda dygns-
ekvivalenta ljudnivåerna från väg- och järnvägstrafiken och maximal ljudnivå för vägtrafik och för 
järnvägstrafik. För alternativ med ny bebyggelse och utan bullerskärmar beräknas ekvivalent och 
maximal ljudnivå uppgå till 70 dBA respektive 81 dBA. Maximal ljudnivå är högst från järnvägs-
trafiken, vilket är närmare 10 dB högre än maximal ljudnivå från vägtrafiken.  
 
För att klara riktvärden enligt trafikbullerförordning 2015:216 krävs att många bostäder har hälf-
ten av bostadsrummen mot sida med lägre ljudnivå eller att bostadsytan begränsas till högst 35 
kvadratmeter. För uteplatser krävs att privata eller gemensamma uteplatser anordnas vid fasader 
och gårdar med låg ljudnivå. Det finns möjligheter till det mot och på gårdarna eventuellt med 
lokal avskärmning.  
 
För att skapa en bättre ljudmiljö i det offentliga rummet kan kombinationer av skärmning, ljud-
dämpning från gröna väggar och tak samt kan ljudet maskeras med hjälp av växtlighet användas. 
Då det är höga ljudnivåer från E45 och järnvägen krävs i fortsatt projektering, för att klara rikt-
värde och få god ljudmiljö inomhus, god planering av planlösningar samt noggrann dimensioner-
ing av fasader och fönster. 
 
Bullerberäkningar visar att ett alternativ med ny bebyggelse och 3,5m hög bullerskärm längs väg 
E45 och pendelparkeringshus i södra delen får effekt främst på marknivå och husens lägsta vå-
ningsplan mot E45 och järnväg. För ekvivalent ljudnivå, ca 6 dB. Ljuddämpningen minskar för 

Vårdcentral 
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varje våningsplan och är ca 1 dB för översta plan. Parkeringshuset i södra delen utgör ingen av-
skärmande effekt för bostäderna då parkeringshusets utbredning är för liten i förhållande till av-
ståndet till bostäderna. 
 

Utdrag ur buller PM väg + spårtra-
fik 2 meter över mark, ekvivalent 
bullernivå. Utbyggt alternativ prognos 
2040 bullerskärm (höjd 3,5m) längs 
E45, ÅF konsult  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur buller PM väg + spårtra-
fik 11 meter över mark, ekvivalent 
bullernivå.  Utbyggt alternativ prognos 
2040 bullerskärm (höjd 3,5m) längs 
E45, ÅF konsult  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlig trafikbullerförordning 2015:216 ska bostad där ekvivalent ljudnivå överstiger 60 dBA utfor-
mas med hälften av bostadsrummen mot sida där Leq24 ≤55 dBA och LFmax ≤70 dBA inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00. Bostäder närmast E45 och järnvägen har höga ljudnivåer 
För dessa bostäder kan en tyst sida erbjudas in mot gårdarna.  
 
Fasaderna på lamellhusen vid Vitklövergatan uppfyller trafikbullerförordningens riktvärden till 
övervägande del. På de västra gavlarna beräknas dock ekvivalent ljudnivå upp till 63 dBA och så-
ledes behövs god planering av bostäderna för att även här uppfylla riktvärdena. Delvis avskär-
made balkonger möjliggör tillgång till utemiljö med ekvivalent ljudnivå ≤55 dBA och maximal 
ljudnivå ≤70 dBA.  
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Utdrag ur PM buller väg + spårtrafik 
Utbyggt alternativ prognos 2040 buller-
skärm (höjd 3,5m) längs E45, ÅF kon-
sult 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
För bostäder om högst 35 kvadratmeter klaras trafikbullerförordningens riktvärde om ekvivalent 
ljudnivå uppgår till högst 65 dBA.  
 
För att få ljudmiljö som klarar myndighetskrav inomhus krävs i vidare projektering, god planering 
av planlösningar samt noggrann dimensionering av fasader och fönster. Med glasning motsva-
rande ca 30 % av fasaden ger det att de mest utsatt fasaderna behöver ett fönster i klass ungefär 
Rw+Ctr 43 dBA. Fönsterdörrar undviks i fasader med höga ljudnivåer då det är svårt att få till-
räckligt hög ljudreduktion. Ventiler placeras i första hand i väggar som inte är lika utsatta. Väg-
garna behöver företrädesvis vara av tegel eller betong. Om det är lätt fasad behöver den komplet-
teras med mer tyngd i form av exempelvis gipsskivor och separerade regelstommar.  
Enskilda eller gemensamma uteplatser kan anordnas där Leq24 ≤50 dBA och LFmax ≤70 dBA. 
Det är exempelvis möjligt på gårdarna och vid fasad mot gårdarna. Vid lamellhusen kan lokal av-
skärmning vid uteplats behövas beroende på placering. 
 
Med beaktande av de höga beräknade bullervärdena mot väg E45 har Cedås Akustik på uppdrag 
av Balder särskilt studerat bostadshusen längs Nödingevägen med fokus på hushörn mot buller-
utsatt sida och studie kring glasad skärm samt burspråk för att kunna uppnå ljuddämpad sida för 
stora hörnlägenheter mot väster. Flera av de planerade lägenheterna har fasad mot trafikbullerut-
satt sida (över 60 dBA) vilket innebär att man måste hänvisa till paragraf 4 vilket innebär att minst 
hälften av boenderummen ska vara orienterade mot ljuddämpad sida (högst 55 dBA). Enligt para-
graf 3 kan man även bygga mindre lägenheter (högst 35 kvm) då ljudnivån vid fasad ej överstiger 
65 dBA. Med föreslagen lösning vid hörn kan man åstadkomma ljuddämpad sida bakom glas-
skärm/burspråk. 
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Utdrag ur bullerberäkningar jämförelse bullerutsatt fasad och ljuddämpad sida vid burspråk, Cedås akustik 
 

 
Utdrag ur bullerberäkningar jämförelse ljudnivå bullerutsatt fasad och ljuddämpad sida vid burspråk, Cedås 
akustik 
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Utdrag ur bullerberäkningar jämförelse ljudnivå bullerutsatt fasad och ljuddämpad sida vid burspråk, Cedås 
akustik 
 
Som tidigare nämnts råder höga bullernivåer främst i planområdets västra del, närmast väg E45 
och järnvägen. Planförslaget är utformat så att byggnadskropparna bildar en sluten kvartersstruk-
tur närmast väg E45 och som ger goda möjligheter att skapa tysta bostadsinnergårdar samt skydd 
för bakomliggande bebyggelse. Platsen bedöms beaktande av områdets strategiska läge, där Ale 
utgör ett av huvudstråken till den långsiktiga hållbara utvecklingen i regionen och tillgången till 
god kollektivtrafik, som en lämplig plats att bebygga trots höga bullernivåer. 
 
För att skapa en så bra ljudmiljö som möjligt utifrån platsens förutsättningar ska även ett buller-
skydd i form av ett bullerplank med tät nederkant och en höjd av 3,5 meter uppföras inom all-
män plats längs Nödingevägens västra sida och inom kvartersmarken för parkeringshuset i söder 
mot väg E45. För lamellhusen längs Vitklöver gatan kan delvis inglasade balkonger och lokala 
bullerskydd på gården säkerställa att krav i trafikbullerförordning 2015:216 kan uppfyllas. 
 
Vibrationer 
Samklang (del av ÅF konsult) har på uppdrag av kommunen genomfört en utredning för att un-
dersöka risken för störningar från vibrationer då planområdet ligger nära järnväg (Norge/Väner-
banan) och väg E45. Utredningen visar att godståg ger upphov till de starkaste vibrationerna.  
 
Den samlade bedömningen är att det finns goda förutsättningar att bygga bostäder i Nödinge 
centrum under förutsättning att hänsyn tas till vibrationer vid val av grundläggning och byggnads-
konstruktion.  
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Mätstandard SS 460 48 61 anger riktvärdet för måttlig komfortstörning vid sömn och vila till 0,4 
mm/s RMS och känseltröskeln generellt anges till 0,3 mm/s RMS för människor. Riktvärde för 
sannolik störning anges till 1,0 mm/s RMS. Riktvärdet avser vibrationshastighet på bjälklag inom-
hus. 
 
En omräkning till hypotetisk vibrationshastighet i bjälklag har gjorts, där hänsyn tagits till under-
grund, grundläggning, byggnadens och bjälklagens konstruktion och våningsplan.  
 
Slutsatsen blir att det finns risk för komfortstörning, dvs vibrationshastighet större än 0,4 mm/s 
RMS i bjälklaget närmast järnvägen, men att det beror på byggnadens grundläggning och kon-
struktion. Det går att utforma normala bostadshus som inte ger vibrationer inom huset som över-
skrider riktvärde. Ansvaret för att göra korrekta hus som klarar eventuella planbestämmelse ligger 
på exploatören. Det finns vibrationer på platsen och byggnaden behöver utformas på korrekt 
sätt. Der rekommenderas att en komplettering med detaljerad beräkning av vibrationsnivåer ge-
nomförs om/när det finns färdiga förslag på byggnadskroppar. 
 
I detaljplanen finns följande planbestämmelse: Vibrationer i bostadsrum får inte överskrida 0,4 
mm/s vägd rms. 
 
Risker, farligt gods 
Eftersom väg E45 och Norge-/Vänerbanan är transportled för farligt gods har en riskanalys av-
seende föreslagen exploatering genomförts av Cowi juni 2021. Syftet är att klarlägga möjlig explo-
atering avseende mängd och geografisk placering i förhållande till E45 och Norge-/Vänerbanan, 
samt att undersöka om olycksriskerna avseende farligt gods är acceptabla för studerat planom-
råde. Det finns också två bensinstationer på ett avstånd om cirka 40 meter från planområdets 
norra gräns.  
 
Risknivå är ett abstrakt begrepp. Olika individer uppfattar risker på olika sätt och accepterar olika 
risker beroende på om risken till exempel är frivillig, känd eller gagnar ett intresse. En risk kan 
beskrivas som produkten av sannolikhet (händelsefrekvens) och konsekvens. I riskanalyser kan 
risknivån presenteras som individrisk och/eller samhällsrisk. Individrisken är lättare att definiera 
och värdera än samhällsrisken. Individrisken är oberoende av antalet personer som befinner sig 
på ett område medan samhällsrisken påverkas av mängden personer som befinner sig på ett utsatt 
område.  
 
Individrisk är risken för en enskild individ som befinner sig i närheten av en riskkälla.  
Samhällsrisken är risken för en grupp människor som befinner sig i ett riskområde.  
Samhällsrisken är direkt beroende av hur många individer som befinner sig i ett riskområde me-
dan individrisken är helt oberoende av antalet personer på riskområdet. Samhället har lättare att 
acceptera flera olyckor med begränsande konsekvenser än ett fåtal med mycket allvarliga eller ka-
tastrofala konsekvenser. Detta innebär att riskacceptansen eller toleransen blir lägre ju fler männi-
skor som förväntas kunna komma till skada. I dagens samhälle har många risker accepterats utan 
att från början blivit värderade. 
 
Vid genomförd analys har både individrisk och samhällsrisk använts för att analysera risknivån i 
området. Det finns inget nationellt framtaget kriterium för riskvärdering och riskpolicy i Sverige 
men vissa publicerade dokument och kriterier används generellt i samband med riskanalyser. 
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Bedömning av risknivå avseende bostäder:  
I de riktlinjer avseende hänsyn till risk från 2013, som finns framtagna för Ale kommun, rekom-
menderas ett avstånd av mer än 100 meter för bostäder från väg E45. I förslaget till detaljplanen 
så är kommunens hus, bostäder och centrumverksamhet placerade på ett avstånd om 50 meter 
och mer.  
 
Den hållbara och långsiktiga utvecklingsstrategin för Göteborgsregionen bygger bland annat på 
att, genom stöd av en attraktiv och tillgänglig kollektiv- och pendeltrafik, utveckla bostadsbyg-
gande i stationsnära lägen och i orter som är knutna till stationslägena. Ale kommun utgör ett av 
dessa huvudstråk där närheten till pendeltågstationen i Nödinge möjliggör en sådan utveckling.  
 
Detaljplanen i Nödinge centrum har ett unikt läge genom kombinationen av handel och bra kol-
lektivtrafik. Ett beslut har tagits om att ett nytt samlat kommunhus ska placeras inom området 
och till grund för föreslagna utvecklingen finns en fördjupad översiktsplan där Nödinges utveckl-
ingspotential beskrivits, vilket vann laga kraft 2019. Motsvarande läge finns inte att hitta på annan 
plats inom kommunen och med beaktande av detta har kommunen tidigt både genom arbetet 
med en fördjupad översiktsplan och i förstudierna till detaljplanen analyserat områdets möjliga 
utveckling.  
 
Med områdets centrala läge följer också utmaningar som behöver beaktas. Ambitionen är att om-
rådet ska utvecklas till en attraktiv småstad samtidigt som en god boendemiljö skapas. Planförsla-
gets disposition bygger på dessa förutsättningar. Områdets utformning och struktur har studerats 
med flera alternativa lösningar för att hitta lämpligast utformning. Kvarterens struktur möjliggör 
att skyddade innegårdar från vägtrafikbuller och risk kan skapas. Djupet på gårdarna möjliggör att 
tillräckligt med dagsljus kan flöda in i bostäderna. Balkonger mot väg E45 anläggs delvis indragna 
för att möjliggöra uteplats i attraktivt västerläge med utsikt samtidigt som byggnadskroppen utgör 
skydd mot risk. Det tydliga stråket från pendelstationen ska leda fotgängare och cyklister till det 
nya torget som utformas med grönska och attraktiva platser för vistelse.  
 
Vid utformningen av planförslaget har följande alternativa lösningar för riskreduktion studerats: 
Dike 
Vall 
Mur/plank 
Skyddsavstånd 
Disposition av planområde 
Disposition av byggnad 
Placering av friskluftsintag  
Förstärkning av stomme/fasad 
Begränsning av fönsterarea (t.ex. max 15 %, även ”inga fönster”) 
Ej öppningsbara fönster 
Brandskyddad fasad 
 
Utifrån beräkningar, kriterier, platsspecifika förhållanden och kvalitativa värderingar görs följande 
rekommendationer gällande skyddsåtgärder:  
 

• Barriär ska finnas som motverkar att vätska rinner in på området. Förslag på barriär kan 
vara: vall, dike eller plank som är tätt i nedkant. Barriär kan med fördel ingå som del av 
bullerskyddsskärm. Enligt Sveriges kommuner och Regioner (SKL, 2012), räcker det med 
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att ett sådant skydd är ett par decimeter högt för att uppfylla syftet. Om barriären uppförs 
som plank, mur eller liknande skall denna bestå av obrännbart material samt motsvara ka-
pacitetsklass H4.  

• Kvarter 1, Kvarter 2, Kvarter 3, P-Hus i norr och P-Hus i söder: Utrymning bort från far-
ligt godsleder skall vara möjlig.  
 

Om centrum/gym realiseras på taket av P-Huset i norr tillkommer följande rekommendationer:  
• Centrum/gym på taket av P-Hus i norr skall förläggas på ett minsta avstånd av 50 meter 

från E45.  
• Den del av P-Hus i norr där centrum/gym förläggs skall ha ej öppningsbara fönster i fa-

sad som vetter mot farligt godsleder.  
• Den del av P-Hus i norr där centrum/gym förläggs skall ha ventilationsintag placerad 

högt och vänd bort från E45.  
• P-Hus i norr skall dimensioneras för att undvika fortskridande ras vid gasmolnsexplosion 

(dimensionerande explosionslast 10 kg gasol). Om det går att visa att skyddseffekten, dvs. 
att förhindra fortskridande ras, är möjlig att uppnå endast för den del av P-Hus i norr där 
centrum/gym förläggs, bedöms det inte rimligt att införa åtgärden på hela P-Hus i norr.  

• P-Hus i söder: Fasad, som vetter mot vägen, skall utföras tät och brandklassad motsva-
rande E30.  

• Kvarter 1, Kvarter 2, Kvarter 3: Ny bostads- och kontorsbebyggelse skall dimensioneras 
för att undvika fortskridande ras vid gasmolnsexplosion (dimensionerande explosionslast 
10 kg gasol). Rekommendationen gäller första radens huskropp i respektive kvarter.  

• Kvarter 3: Ny kontorsbebyggelse skall ha ej öppningsbara fönster i fasad som vetter mot 
farligt godsleder.  

• Kvarter 1, Kvarter 2, Kvarter 3: Ny bostads- och kontorsbebyggelse skall ha ventilations-
intag placerad högt och vänd bort från E45.  

 
Bedömning av risknivå avseende bensinstationer:  
Ur ett säkerhetsperspektiv (olycksrisk med avse-
ende på hanterade ämnen på bensinstationen) 
krävs ett minimiavstånd på 25 meter från loss-
ningsplats för tankbilar till bostäder enligt de rikt-
linjer som tillämpas. Detsamma gäller för förva-
ring av brandfarlig vara i lösa behållare. 
 
En pölbrand på 50 m² bedöms som relevant att 
studera med avseende på planering av bebyggelse 
i förhållande till bensinstation. Baserat på beräk-
ningar av strålningseffekter vid en pölbrand på 50 
m² bedöms att ett minimiavstånd på 25 meter 
(från pölbrandens centrum) ger en acceptabel säkerhet för byggnaderna i sig och för människor 
som vistas i dessa. För en pölbrand på 200 m² bedöms ett minimiavstånd på 40 meter (från pöl-
brandens centrum) ge en acceptabel säkerhet. Bebyggelse bedöms möjlig inom 25 meter från på-
fyllnadspunkten och servicebyggnaden givet att fasad i obrännbart material används på avstånd 
kortare än 40 meter från nämnda punkter. På avstånd> 40 meter bedöms bebyggelse möjlig utan 
skyddsåtgärder. 
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• 0-25 meter från påfyllnadsanslutning alt. byggnad där lösa behållare förvaras på bensin-
station: Området utgör ett bebyggelsefritt område. Parkering och andra transportfunkt-
ioner är möjligt inom detta område.  

Luftmiljö 
Spridningsberäkningar har genomförts av COWI 2020 för bedömning av huruvida halterna vid 
den nya bebyggelsen riskerar att överskrida miljökvalitetsnormerna (MKN) eller miljökvalitetsmå-
let. Utredningen omfattar spridningsberäkningar av ett framtida scenario för vardera kvävedioxi-
den (NO₂) och partiklar (PM10) med planerad utbyggnad. Detta gällande år 2025 för NO₂ (tidig-
aste år för inflyttning) samt år 2030 för PM10 (långsiktig prognos). Spridningsberäkningarna är 
gjorda med en CFD-modell som tar hänsyn till de tredimensionella effekterna av byggnader vilket 
gör att spridningen av föroreningshalter kan beräknas med hög detaljeringsgrad.  
 
Resultaten av beräkningarna av NO₂-halterna år 2025 visar högst halter längs E45 med avkling-
ning i både östlig och västlig riktning. För årsmedelvärdet har inga halter över MKN beräknats. 
Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet överskrids däremot upp till ca 20 m öst om Nödingevä-
gen, samt längs den västra, norra och södra sidan av det planerade parkeringshuset. Inga överskri-
danden av miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet ses intill planerade bostäder utom i gaturummet 
norr om kvarter 1 mot parkeringshuset. För 98-percentilen av dygnsmedelvärdet tangeras MKN 
utmed Nödingevägen och överskrids eller tangeras intill parkeringshusets norra och västra fasad. 
I och med att fasaderna på hus 1–3 är indragna en bit från Nödingevägen är halterna av kvävedi-
oxid lägre här, och det finns marginal till MKN. Även norr om kvarter 1, mot parkeringshuset, är 
halterna under 55 μg/m³ utom i ett litet område. Längre in i planområdet är marginalen till MKN 
ytterligare större. Gällande NO₂-halterna för 98-percentilen av timmedelvärdet klaras MKN inom 
hela planområdet. Miljökvalitetsmålet för timmedelvärdet överskrids längs hela Nödingevägen 
samt runt hela parkeringshuset och vid de två rondellerna söder om planområdet. Miljökvalitets-
målet klaras däremot vid större delen av bostadshusen och på torggatan.  
 
Beräkningsresultaten för PM10 år 2030 visar att MKN inte överskrids inom planområdet, margi-
nalen är god. Däremot klaras inte miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet, vilket kan tillskrivas en 
hög bakgrundhalt, i nivå med målet. För 90-percentilen av dygnsmedelvärdet beräknas miljökvali-
tetsmålet överskridas vid sidan av E45 och längs med Nödingevägen och parkeringshusets fasad. 
I övriga delar av planområdet beräknas halterna av partiklar vara låga år 2030. 
 
Markföroreningar 
Relement Miljö väst har i maj 2019 genomfört en markmiljöteknisk utredning. Inom delar av 
planområdet har det tidigare funnits industriverksamheter, före detta Nödinge Billack i norr och 
före detta Nödinge Verkstäder i söder. Båda verksamheterna misstänkts ha förorenat marken. 
Det finns uppgifter om att en sanering utfördes när Ale torg byggdes, men det finns ingen doku-
mentation på hur detta gjordes.  
 
Undersökningsområdet har delats upp i tre delområden, se Figur 2. Potentiellt miljöstörande 
verksamheter har tidigare bedrivits inom delområde 1 (före detta Nödinge Billack) och 2 (före 
detta Nödinge Verkstäder). Inom delområde 3 har markanvändningen tidigare varit åkermark, 
parkering och lager eller garage. 
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Delområde 1 utgörs idag av en restaurang 
(Mc Donalds) med angränsade asfalterade 
vägar och parkeringsytor. Området är cirka 5 
000 m2 stort och ligger inom fastigheten Nö-
dinge 1:25.  
 
Delområde 2 utgörs av ett handelsområde, 
byggnader (tidigare omgjorda industribyggna-
der) med kringliggande asfalterade vägar och 
parkering. Området som är cirka 14 000 m2 
och ligger inom fastigheten Nödinge 38:14.  
 
Delområde 3 används idag som parkerings-
plats. Området är cirka 12 000 m2 och ligger 
inom fastigheten Nödinge 38:2. 
 
 
 
 
 

Figur 2, Utdrag ur markmiljöutredningen, Relement Miljö 
 
Enlig 2 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) får vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked, mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt 
är lämplig för ändamålet. I lämplighetsbedömningen ingår ett flertal parametrar, däribland frågan 
om hälsorisker kopplade till eventuella markföroreningar. Som utgångspunkt för denna bedöm-
ning används ibland Naturvårdsverkets generella riktvärden. 
 
Vid bedömning av risker är utgångspunkten att det finns en föroreningskälla (förorening i mar-
ken), en spridningsväg (via luft, vatten, direkt intag av jord, hudkontakt) samt något som kan på-
verkas negativt av exponeringen (människor, djur och växter på land eller i vatten). I detta fall är 
det primärt människor som är skyddsobjekt. I bedömningen nedan antas att man inte dricker 
grundvatten från planområdet. 
 
Det är främst tiden som barn och vuxna vistas inom området som är skillnaden mellan Natur-
vårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) och känslig markan-
vändning (KM). Det sistnämnda beaktar även att man ska kunna äta egenodlade grönsaker från 
området. I bedömningen antas att sannolikheten är mycket liten att förorenat grundvatten skulle 
innebära negativa effekter i närmaste recipient.  
 
Nuvarande markanvändning omfattar handel, parkering och grönytor vilket kan jämställas med 
exponeringssituationen för mindre känslig markanvändning, MKM. Planerad markanvändning 
omfattar även bostäder som kan jämställas med känslig markanvändning, KM (dock flervånings-
hus med mycket begränsad möjlighet till t ex egen odling av grönsaker i ursprungliga jordlager). 
 
Undersökningen visar att området förefaller marginellt förorenat men att det lokalt kan före-
komma förhöjda halter. I ett prov i fyllnadsmaterial på cirka en halvmeters djup i delområde 2 
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uppmättes en förhöjd PCB-halt över det generella riktvärdet för MKM. Likaså uppmättes aroma-
ter i halter över MKM på 1,5–1,8 meter djup i en punkt i norra delen av delområde 3. I övrigt har 
inga förhöjda halter av analyserade parametrar uppmätts. I nuläget är i princip hela området täckt 
med byggnader och asfalt. En del anlagda grönytor finns, främst kring restaurangbyggnaden i del-
område 1. Troligen är mulljorden inom dessa gräsytor tillförd området. På grund av den stora an-
delen byggnader och asfalterade ytor är sannolikheten för exponering av förorenad mark mycket 
liten. Mot bakgrund av att generellt låga halter påträffats och att området har en begränsad vat-
tenomsättning bedöms också spridning av förorening med grundvatten vara liten sett till området 
som helhet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms miljö- och hälsoriskerna i området idag vara små. Inget i undersök-
ningsresultaten indikerar annat än att förorenad mark kan hanteras inom ramen för övriga mark-
arbeten inför byggnation. Exploatören/entreprenören ska oavsett detta ha beredskap att kunna 
kontrollera och ta omhand förorenade massor under markarbeten inom aktuella delar av planom-
rådet. I projekteringsfasen bör kompletterande provtagning göras där grundläggning, lednings-
dragning etc. ska ske som underlag för anmälan om arbete i förorenade mark och hantering av 
eventuella förorenade överskottsmassor. Särskilt fokus läggs initialt på byggnaderna i delområde 2 
som ännu inte undersökts. 

Solstudie  
Solstudier har tagits fram för att kunna analysera skuggförhållandena kring bostäder, allmänna 
stråk och torg. Studierna har visat att kraven på dagsljus är möjliga att uppfylla. Endast mycket få 
delar av de undersökta fasaderna riskerar att understiga krav på dagsljus enlig BBR. Dessa ytor 
finns framför allt mot gårdar och på bottenplan mellan kvarter där dagsljuset är begränsat vilket 
innebär att dessa fasader måste visas speciell omsorg vid fortsatt planering och projektering.    

  

     
 

21 mars kl. 09:00 21 mars kl. 12:00 

21 mars kl. 15:00 21 mars kl. 18:00 
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Liljewall arkitekter 
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Sociala frågor 
I Nödinge ligger merparten av de befintliga bostäderna inom en kilometers radie och de flesta av 
boende har gångavstånd till pendeltågsstationen. I området närmast pendelstationen finns idag få 
målpunkter och funktioner och platsen befolkas främst i samband med tågens ankomst och av-
gång. En utveckling enligt planförslaget skapar goda möjligheter att integrera och koppla samman 
stationsområdet med handelsområdet och kringliggande områden genom tydliga stråk, verksam-
heter och bostäder. De nya bostadsgårdarna ger utrymme för lekytor och en bilfri gårdsmiljö. 
 
Barns rörelsemönster och målpunkter har en större koncentration till skolområdet och boboll-
plan som ligger öster om planområdet. Trafikrummet är idag inte utformat utifrån barns behov 
och området kring Ale torg utgörs av större ytor för användningar kopplade till bil. 
 
En inventering av Nödinges grönytor visar att orten har gott om bostadsnära, mindre naturområ-
den. Småhus med egna tomter bidrar till ett grönt samhälle. Det finns gott om mindre, anordnade 
lekplatser vilket ger barnen goda lekmöjligheter. Skogskullarna är återkommande viktiga utflykts-
mål för barnomsorgen, men svårtillgängliga för äldre och rörelsehindrade. Själva centrum som 
idag nästan helt präglas av trafikytor saknar platser för vistelser där man kan sitta ner och ta del 
av folklivet.  
 
För att skapa förutsättningar för ökat stadsliv i Nödinge möjliggör detaljplanen skapandet av tyd-
liga stråk mellan platser och målpunkter, en ökad täthet av målpunkter, goda siktlinjer, orienter-
barhet, tillgänglighet, tydlig och en prioritering mellan trafikslag. Centrumbebyggelsen genererar 
en hög entrétäthet och det nya torget goda sol-, vind-, ljus och ljudförhållanden. 
 
Trygghet 
Detaljplanens intention är att skapa en småstadsmiljö som ska upplevas trygg. Fler människor 
som bor och arbetar inom området och som rör sig i området under dygnets alla timmar bidrar 
till en ökad trygghet inom området. 
 
Jämställdhet 
Utveckling av Nödinge Centrum bedöms öka närhet till god service för alla som bor i Nödinge. 
Planförslaget innebär dessutom en komplettering med en stor andel nya bostäder, både hyresrät-
ter och bostadsrätter. Utökad service i anslutning till befintliga kommunikationer och i direkt när-
het till bostäder och skolor bedöms vara positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. En av anledning-
arna till detta är att blandningen av funktioner tillsammans med närhet till barnomsorg och 
goda kommunikationer kan vara bra för jämställdheten för att tiden för resor minskar och att 
vardagslivet blir enklare och mer tidseffektivt. Kombinationen av dessa funktioner innebär 
också att behov av bil minskar och det kan också vara positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Äldreperspektivet 
Planområdet utgör ny centrumbebyggelse och har obetydliga nivåskillnader vilket ger goda förut-
sättningar för god tillgänglighet och framkomlighet för äldre med begränsad rörelseförmåga. Ut-
gångspunkten är att människor i olika ålderskategorier tryggt och säkert ska kunna vistas i områ-
det. Planförslaget bedöms vara positivt ur ett äldreperspektiv då nya bostäder nära service och 
kommunikationer skapas. 
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Barnperspektivet 
Planförslaget riktas inte specifikt till barn eller unga men de kommer dock att både bo inom om-
rådet och besöka området tillsammans med vuxna. Avsikten är att skapa en mer stadslik miljö 
och detaljplanen innebär bland annat att området bebyggs med flera nya bostadskvarter med bo-
stadsgårdar med miljöer/platser för barn att vistas på. Avsikten är att allmän plats inom området 
till stor del ska utformas som torggator/gågator och genom området passerar flera gång och cy-
kelstråk. Nära området finns flera förskolor och skolor dit barnen kommer kunna ta sig på ett tra-
fiksäkert sätt, genom att endast behöva korsa bilväg ett fåtal gånger, och cirka 600 meter från 
planområdet har en ny stor lekplats uppförts.  
 
Funktionsvariationsperspektivet 
Detaljplanen innebär att området kommer bebyggas och bebos av fler människor och fler verk-
samheter kommer samlas i området viket leder till att fler personer kommer röra sig i området. 
Området har inga större höjdskillnader och en tydligare kvarterstruktur med tydliga stråk föreslås. 
Vid all planering och allt genomförande är det viktigt att beakta hur platser och byggnader blir 
tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariationer. För att parkering ska vara tillgänglig krävs att 
den anordnas max 25meter från byggnads huvudentré.  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA i Nödinge. Befintliga ledningar finns inom 
och i nära anslutning till planområdet. Inom planområdet finns korsande VA-ledningar samt led-
ningar som går i utkanten av planområdet i öst-västlig riktning. Två av ledningarna som ligger i 
öst-västlig riktning är huvudledning för spillvatten respektive dricksvatten.  
 
Ledningsnätet i Nödinge centrum utgör en central del av försörjningen mellan södra och norra 
delen av Ale med dagens driftstrategi. Därför behöver det säkerställas att kapacitet finns i syste-
met även efter nybyggnationer i Nödinge utförts. DHI genomförde en kapacitetsutredning av av-
seende vattenförsörjningen som underlag till den fördjupade översiktsplanen för Nödinge cent-
rum. Fyra scenario beräknades för att analysera påverkan på Nödinges försörjning. För alla scen-
arion förutsätts att försörjningen från Kungälv via Döse VK utgörs av 7,5 l/s och resterande för-
sörjning sker från Göteborg via Dannemark VK. Utredningen antar att övriga planerade exploa-
teringar i Ale kommun byggs ut i samma takt som exploateringsområdena i Nödinge centrum. 
Utredningen bedömer att en byggnation av en ny huvudledningen är nödvändigt för att kunna 
tillgodose tillräckligt tryck i Nödinge och övriga delar av lågzonen vid ett framtidsscenario. San-
nolikt kan redundansen förbättras om inflödet från Kungälv ökas.  
 
Spillvattenavledning 
Sweco har tagit fram ett förslag på framtida spillvattenförsörjning inom Nödinge samhälle. Idag 
sker spillvattenavledningen från det aktuella planområdet och även norra Nödinge, Nol och Ala-
fors via en stor mycket djupt förlagd BTG 800 mm ledning i nord-sydlig riktning genom planom-
rådet till en befintlig pumpstation sydväst om planområdet, varifrån vidare avledning sker söderut 
mot en spillvattentunnel vid Stora viken. Till denna ledning ansluter även spillvattenavledningen 
från hela östra/södra Nödinge centralt via en BTG 400 mm ledning. Denna ledning är förlagd 
under det befintliga handelshuset i området.  
 
Områdets spillvattenavledning föreslås utformas enligt nedan: 
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Ale kommun avser att lägga ner avloppsreningsverket i Älvängen och därifrån pumpa allt spillvat-
ten från Alvhem, Skepplanda och Älvängen via nya överföringsledningar i riktning mot en ny hu-
vudavloppspumpstation väster om E45/järnvägen i höjd med sydvästra Nödinge. Denna pump-
station skall då ersätta befintlig station öster om E45. Dessa arbeten ingår inte i VA-arbetena för 
detaljplanen men berör dessa avseende utbyggnadsordning, då denna pumpstation måste vara 
klar innan ny bebyggelse ansluts i Nödinge centrum. 
 
I syfte att minska läggningsdjupen för huvudledningarna genom Nödinge centrum och öka drift-
tillgänglighet har det beslutats att allt spillvatten från de norra delarna av planområdet, norra Nö-
dinge, Nol och Alafors skall pumpas ner till den föreslagna huvudpumpstationen i sydvästra Nö-
dinge via en ny huvudpumpstation, som placeras vid den nordvästra sidan av det norra p-huset 
(Byggnad 1). Pumpstationen ges en maximal kapacitet om ca 250 l/s och föreslås pumpa spill-
vattnet via en ca 670 m lång PE 500/409,2 mm ledning längs med den västra delen av E45/järn-
vägen till den nya pumpstationen. Stationen förses också med en bräddpump (kap. ca 200 - 300 
l/s) och en ca 150 m lång PE 450/368,2 mm tryckledning under E45/järnvägen för att säkerställa 
bräddmöjligheter även vid högvatten i Göta älv. 
 
I syfte att ta bort huvudspillvattenledningen under befintliga handelshuset och ledningar i tomt-
mark vid Södra Klöverstigen föreslås att det läggs en ny spillvattenledning i nordlig riktning längs 
Södra Klöverstigen, som då kommer att avleda spillvatten från de västra delarna av Södra Klöver-
stigen mot pumpstationen vid det norra p-huset. 
 
I syfte att ta bort huvudspillvattenledningen under handelshuset och ledningar i tomtmark vid 
Södra Klöverstigen föreslås att det läggs en ny spillvattenledning i nordlig riktning längs Södra 
Klöverstigen, som då kommer att avleda spillvatten från de västra delarna av Södra Klöverstigen 
mot pumpstationen vid det norra p-huset. 

Spillvatten från de norra delarna av planområdet, omfattande Byggnad 1 (norra p-huset), 2 (be-
fintligt handelshus) och 3 föreslås avledas via nya PP 200 – 315 mm självfallsledningar ledningar 
mot den nordöstra delen av det norra p-huset där även ledningarna från Södra Klöverstigen an-
sluter. Sträckan mot pumpstationen föreslås utföras med PP 400 mm. 

I syfte att inte belasta den nya pumpstationen i norr mer än nödvändigt föreslås att avledningen 
av spillvatten från östra Nödinge får en ny väg, i sydvästlig riktning mot den nya huvudpumpstat-
ionen. Detta föreslås utföras med PP 450 – PP 560 mm självfallsledningar. Vid passage väster om 
det södra p-huset (Byggnad 8) och med E45/järnvägen föreslås utförande med PE 560 och 630 
mm täta ledningar i syfte att minimera skaderisken, då dessa kan var svåra att komma åt i hän-
delse av ev. skador. 

De södra delarna av planområdet, Byggnad 4 – 9, ansluts via mindre självfallsledningar (PP 200 – 
250 mm) till ovan nämnda ledningar. 
 
Spillvatten från sydöstra Nödinge ansluts till huvudledningen ovan via en PP 560 mm ledning sö-
der om det södra p-huset (Byggnad 8)  

.Befintlig pumpstation och befintliga ledningar under E45/järnvägen kan tas ur bruk när de båda 
nya pumpstationerna tagits i drift och då erforderliga huvudledningar byggts ut.  

Antal spillvattenserviser har bedömts till ca 20 st., beroende av fastighetsindelningarna. Dimens-
ion för serviser bestäms när fastighetsindelningen och lägenhetsantalet/fastighet är klar. Prelimi-
närt föreslås PP 160 eller PP 200 mm. 
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Dricksvattenförsörjning 
Områdets dricksvattenförsörjning föreslås utformas enligt nedan: 
 
Omläggning av huvudvattenledning PVC 400 mm längs med en sträcka om ca 225 m vid Södra 
Klöverstigen. Denna omläggning är inte nödvändig för själva detaljplanen men Sweco föreslår att 
den utförs tillsammans med föreslagen omläggning av spill- och dagvattenledningar. Ledningen 
är gammal och är också förlagd under trädgårdar inom tomtmark för husen på den östra sidan av 
gatan. Detta kan orsaka stora skador och hälsorisker om det skulle uppstå en större läcka vid rör-
brott. 
 
Utförande med en genomgående slinga med dimension PE 160 mm (ca 780 m) från befintlig 
PVC 400 mm huvudvattenledning i Vitklövergatan och vidare genom den södra delen av plan-
området. Ledningen går sedan i nordlig riktning förbi den västra sidan av det nuvarande handels-
huset, varefter anslutning sker till den ovan nämnda huvudvattenledningen i den norra delen av 
Södra Klöverstigen. Till slingan ansluts bef. PVC/PE 110 mm ledning längs med Nödingevägen i 
den södra delen av området, som ingår i försörjningen av södra Nödinge. Brandvattenförsörjning 
om minst 20 l/s skall kunna tillgodoses från ca 6 – 8 brandposter på denna ledning, vilkas place-
ring stäms av med Räddningstjänsten. 
 
Ledningen i gatan söder om Byggnad 1 (norra p-huset) föreslås utföras med PE 110 mm. 
 
Övriga kortare ändledningar föreslås utföras med PE 75 mm, t.ex. vid västlig delförsörjning av 
Byggnad 3, 4 och 7, samt 11 och 12. 
 
Det måste också byggas en ny PE 75 mm vattenledning från den stora rondellen i sydväst och vi-
dare söderut längs med Byggnad 8 (södra p-huset). Denna ledning ersätter befintlig ledning som 
hamnar under p-huset. Ledningen föreslås fortsätta söderut och tillsammans med föreslagen hu-
vudspillvattenledning korsa 45:an för försörjning av den nya huvudpumpstationen och en befint-
lig fastighet väster om 45:an. 
 
Antal vattenserviser har bedömts till ca 20 st., beroende av fastighetsindelningarna. Dimension 
för serviser bestäms när fastighetsindelningen och lägenhetsantalet/fastighet är klar. Preliminärt 
föreslås PE 63 eller PE 75 mm. 
 
Det förutsätts att ev. sprinkleranläggningar anordnas inom fastighet med egen tank och pumput-
rustning. 
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Förslag till omläggning av spillvatten, utdrag från VA utredning, Sweco 
 
Genomförande, drift och underhåll 
Exploatörerna ansvarar för VA-ledningar inom kvartersmark fram till av kommunen anvisad för-
bindelsepunkt. Exploatörerna ska genomföra och bekosta flytt av befintliga kommunala VA-
ledningar inom området om deras läge behöver justeras med anledning av exploatörernas bygg-
nation. Kostnaderna för ledningsflytt på grund av byggnation belastar den berörda exploatören 
separat och innebär ingen solidarisk fördelning av kostnaderna. Ale kommun är huvudman för 
vatten-, avlopp- och dagvattensystemet i anslutning till och inom planområdet. Förbindelsepunkt, 
vattenmätning mm kommer att ske enligt kommunens anvisningar.  
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Eventuellt kan det bli aktuellt med nya brandposter inom planområdet. Kostnad och genomfö-
rande angående detta kommer att ske i avtal mellan kommunen och exploatörerna. 
 
Fördelningen av kostnaderna samt genomförandet i samband med flytt av den befintliga spillvat-
tenledningen som idag finns belägen öster om Nödingevägen samt eventuell pumpstation kom-
mer att regleras mellan kommunen och exploatörerna genom separata avtal. 
 
Dagvatten  
En dagvattenutredning har tagits fram av Sigma som ska utgöra underlag för detaljplanearbe-
tet. Området består idag av centrumbebyggelse med stora parkeringsytor där omhändertagande 
och rening av dagvatten inte förekommer. Planerad kvartersmark ska enligt Ale kommuns dag-
vattenhandbok fördröja 20 mm nederbörd per reducerad area. Dimensionerande regn beräknas 
för ett 30-årsregn enligt P110 för ett centrum- och affärsområde. Beräkningarna visar på att flö-
det ökar med cirka 15% efter exploateringen. Detta beror främst på att takytan inom planområdet 
ökar och ersätter asfalterade ytor. Som dagvattenhantering föreslås att ytor med hög förorenings-
belastning, som till exempel gata och parkering, avleds till en dagvattenlösning med reningseffekt. 
Detta utförs fördelaktigt genom ytavrinning till dike, regnbädd och/eller skelettjord. Takavrin-
ning som kräver stor fördröjning men har mindre föroreningsbelastning och föreslås avledas till 
underjordiska magasin.  
  
Befintligt dagvattensystem har inte kapacitet för att kunna avleda det dimensionerade 30-årsreg-
net. Förslagsvis anläggs en ny pumpstation som avvattnar planområdet till Göta älv med en 
tryckledning.   
  
Planerad exploatering kommer att innebära en väsentligt förbättrad situation för recipienten för-
oreningsmässigt, oavsett vald dagvattenlösning. Detta på grund av att parkeringsytor ersätts 
med takytor och bostadsgårdar vilka har en lägre föroreningsbelastning. Indata för föroreningsbe-
räkningarna är att samtliga ytor avleds till en reningsanläggning förutom takavvattning som end-
ast fördröjer dagvattnet. Förslagsvis får den nya exploateringen ett nytt eget självfallssystem inom 
planområdet vilket leder till en pumpstation. Fördelen med detta är att exploateringen kommer 

att kunna avleda dimensionerande dagvattenflöde 
och inte påverkas av det befintliga dagvattensyste-
met. Det befintliga dagvattensystemet kommer i och 
med detta få en minskad belastning vilket är gynn-
samt för befintlig infrastruktur och byggnader.  
  
Vald reningsanläggning är diken som underbyggs av 
krossmaterial för reningseffekten. De teoretiska be-
räkningarna visar på att samtliga ämnen klarar rikt-
värdet för dagvattenhalter.   
  
För att minska belastningen på centrumområdet bör 
dagvatten i största möjliga utsträckning avle-
das till Hållsdammsbäcken. Figuren till höger redo-
visar områden (blå yta) som skulle kunna avledas 
till Hållsdammsbäcken respektive Göta älv (grön 
och röd yta). Röd yta föreslås nyttja samma utlopp 
som tidigare (BTG 600) eftersom området utgörs av 
gata och är därmed mindre utsatt vid skyfall.  
   

Utdrag dagvattenutredning Sigma. Blå yta avledning till Hålldammsbäcken, röd/grön yta till Göta älv  
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Skyfall  
I samband med utbyggnad av bostäder, kommunhus och handel vid Ale torg (Nödinge centrum) 
har det ställts krav på en vidare utredning beträffande klimatanpassning genom en förbättrad av-
ledning av dagvatten från området vid höga nivåer i Göta älv och vid skyfall samt en kombination 
av höga nivåer i älven och kraftig nederbörd.  
 
För att beräkna förväntande dagvattenflöden och samspelet med dagvattensystemet vid olika vat-
tennivåer i älven krävs en 2D-modell, som beskriver regnvattenavledningen på markytan samt en 
hydraulisk modell för flödesavledning i dagvattenledningssystemet. Sweco har med anledning av 
detta upprättat en sammankopplad modell för beräkning av konsekvenser inom området vid 
olika regnhändelser och vid varierande vattennivåer i älven. 
 
Den västra delen av området är lågt beläget och riskerar att översvämmas i samband med höga 
nivåer i Göta älv och vid skyfall, samt vid en kombination av höga nivåer i älven och kraftig ne-
derbörd. För att kontrollera konsekvenser och studera möjliga förbättrande åtgärder har en sam-
mankopplad beräkningsmodell för beräkning av översvämningsutbredning och vattennivåer ta-
gits fram. Modellen har använts till att fastställa konsekvenser och åtgärdseffekter vid jämförelse 
av befintlig situation samt efter genomförda föreslagna klimatanpassningsåtgärder.  
 

I syfte att förbättra ytledes avledning av 
dagvatten vid skyfall föreslås att ett sky-
fallsstråk anläggs längs med Nödingevägen 
i sydlig riktning med utlopp i Hålls-
dammsbäcken. Stråket kan t.ex. av utrym-
messkäl utformas som en betongränna 
med bredden 1,0 m och lutningen 1,0 pro-
mille. Delar av rännan kan vara öppen och 
delar kan förses med överliggande galler. 
Rännan skall ha en kapacitet om ca 2,5 
m3/s. Föreslaget innebär att rännan över-
går till ett öppet dike längs stråket väster 
om det södra P-huset. I befintlig situation 
ligger marken högt på platsen (ca + 3m) 
och kommer behöva sänkas för att anlägga 
diket. Grovt förslag till sträckning framgår 
av Figur 11 nedan där bredd/djup på sky-
fallstråket kan justeras för att uppnå till-
räcklig täckning för de projekterade led-
ningarna.   

 
 
 
 
 

 
 
Genomförda modellsimuleringar kan fastslå följande: 
 Det erhålls i princip likvärdiga resultat för översvämningsutbredningen inom området 

och uppbyggnad av vattennivå vid en framtida (år 2100) beräknad högvattensituation 

Figur 11. Översiktskarta – föreslaget ytligt skyfallsstråk 
utmed Nödingevägen. Modellberäknat med en nedsänkt öp-
pen betongränna (bredd 1 meter samt 1 promilles lutning) 
med avledning till Hållsdammsbäcken. 
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(+3,0 meter) i kombination med 1-årsregn, som vid ett normalvattenstånd år 2100 (+1,0 
meter) i kombination med ett 100-årsregn. 

 Med en vald pumpkapacitet om 0,5 m3/s för den södra dagvattenpumpstationen (1) leder 
detta till en betydligt mindre uppbyggnad av vattendjup i samband med ett framtida 
(2100) normalvattenstånd i älven i kombination med ett 1-årsregn, speciellt invid den pla-
nerade nya byggnationen. Se Figur 5 och Figur 8 för jämförelse med avseende på över-
svämningsutbredning och vattendjup. Det bör finnas möjlighet för framkomlighet och 
tillgänglighet till den planerade nya byggnationen i samband med denna typ av framtida 
kombination av händelser. 

 Det uppstår i princip likvärdiga resultat för översvämningsutbredning på markytan vid en 
skyfallssituation för en vald och utökad pumpkapacitet om 3 m3/s i den föreslagna norra 
dagvattenpumpstationen (2). Se Figur 9 och Figur 10 för jämförelse med avseende på 
översvämningsutbredning och vattendjup. Det kan därmed konstateras att en utökad dag-
vattenpumpning i den norra pumpstationen inte kommer att vara tillräcklig för att hantera 
översvämningssituationen inom området vid ett skyfall (100-årsregn). 

 Sammanfattningsvis visar beräknade översvämningsutbredningar att en utökad pump-
kapacitet i den norra dagvattenpumpstationen inte kommer att vara tillräcklig för att mot-
verka översvämningssituationen i det utsatta låga området utmed Ale torg och Nödinge-
vägen. För att motverka, samt åtgärda denna risk för översvämning vid en framtida sky-
fallssituation, krävs en förbättrad ytavledning. Resultatet från modellberäkningen visar på 
en dimensionerande nödvändig ytlig avledningskapacitet i ett föreslaget skyfallsstråk om 
ca 2,5 m3/s. Skyfallsstråkets utlopp ska förses med bakvattenstopp vid utloppet i Hålls-
dammsbäcken. Bakvattenstopp ska dessutom förses på samtliga dagvattenutlopp mot 
Göta älv. Anordnande av ett skyfallsstråk med en flödeskapacitet på 2,5 m3/s tillsammans 
med anläggandet av en dagvattenpumpstation i söder om 0,5 m3/s kommer därmed att 
vara en nödvändig klimatanpassningsåtgärd. 

Dvs. en total avledningskapacitet på 3,0 m3/s kommer att krävas för att uppfylla kravet 
beträffande framkomlighet och tillgänglighet till den planerade nya byggnationen i sam-
band med en skyfallssituation. Om ett skyfallsstråk anläggs kommer även dagvattenled-
ningsnätet inom den södra delen av området att avlastas. Detta märks tydligt vid belast-
ning med ett för ledningssystemet dimensionerande 30-årsregn. 
Sweco föreslår att en pumpstation i söder anläggs med kapaciteten 0,5 m3/s tillsammans 
med ett skyfallstråk med kapaciteten 2,5 m3/s som har utlopp i Hållsdammsbäcken 

 Med de föreslagna åtgärderna förhindras framkomligheten längs Nödingevägen och det 
låga området utmed Ale torg vid skyfall och framtida hög havsnivå (+ 1-årsregn). Men det 
anses vara hanterbart eftersom det resultaten visar att det bör finnas framkomlighet till de 
planerade byggnaderna via lokalgator. Busstrafiken bör också kunna upprätthållas med 
alternativa vägar.  

 Avslutningsvis bör det påpekas att högvattenskyddet mot Göta älv ska klimatsäkras mot en 
framtida (2100) översvämningsnivå på minst +3,0 meter. Detta gäller även för marken 
och området norr om Hållsdammsbäcken. 
Det är osäkert hur mycket järnvägsbanken skyddar upp till denna nivå, beroende av hur 
den är uppbyggd. Detta behöver också ses över, då den högsta nivån ligger på mellan ca 
+2,9 – 3,0 m. E45 är något lägre längs delar av vägen förbi Nödinge centrum. 

 
Genomförande, drift och underhåll 
Exploatören ska säkerställa dagvattenhanteringen inom kvartersmarken i enlighet med dagvatten-
utredningen, vilket kommer regleras i exploateringsavtalet i samråd med kommunens VA-
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avdelning. Ale kommun ansvarar för dagvattenåtgärder inom allmän plats fram till anvisad för-
bindelsepunkt. 
 
 

El 

Ale Elförening är distributör för planområdet. Det finns tre transformatorstationer i Nödinge 
centrum. En av stationerna kommer behövas byggas ut för att kapaciteten ska klaras.  
 
Genomförande, drift och underhåll 
Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör. Ale Elförening ge-
nomför flytt alternativt nyinstallation av ledningar. 
 
Flytt alternativt nyinstallation av ledningar sker av, eller i samråd med, Ale Elförening. Kostnads-
fördelningen kommer att ske i avtal mellan kommunen och exploatörerna. 
 
En utbyggnad av befintlig transformatorstation behövs och detta görs genom att den befintliga 
rivs och en ny transformatorstation uppförs precis norr om nuvarande läge. Ale Elförening ge-
nomför arbetet med den nya transformatorstationen. 
 
Elektronisk kommunikation 
Fiber finns utbyggt inom planområdet. 
 
Genomförande, drift och underhåll 
Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör. Ale Elförening ge-
nomför flytt alternativt nyinstallation av ledningar. 
 
De ledningar som krävs på grund av allmänna anläggningar kommer att bekostas av kommunen 
och exploatörerna. Kostnadsfördelningen och genomförande kommer att ske i avtal mellan kom-
munen och exploatörerna. 
 
Uppvärmning 
Kommunens antagna energiplan ska vara styrande vid val av uppvärmningssystem i fastigheterna. 
Ansträngningar ska göras för att åstadkomma en så god utformning som möjligt från resurs- och 
energihushållningssynpunkt. 
 
Ale kommun ser gärna att exploatören sörjer för energieffektiva lösningar såsom passivhus, det 
vill säga hus utan konventionell uppvärmning eller lågenergihus, och att solenergi eller annan för-
nyelsebar energi utnyttjas för uppvärmning av området. 
 
Avfallshantering 
Utrymme för avfallshantering ska ske inom kvartersmark. Renhållningsfordon föreslås få stanna 
på allmän plats, torg och/eller i gatan i anslutning till respektive kvarter. Inom planområdet längs 
Vitklövergatan finns en återvinningsstation som kommer tas bort i samband med nybyggnat-
ionen. Alternativ placering för denna är i dagsläget inte klargjort.  
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Genomförande, drift och underhåll 
Exploatören bekostar anläggningarna som krävs. Placering av angöring ska ske i samråd med 
kommunens driftansvariga för renhållning. Exploatören ansvarar för initiering av kontakt. 

Räddningstjänst  
Planområdet ligger med god tillgänglighet för framkomlighet med räddningstjänstens fordon. 
Med utgångspunkt med nuvarande organisation för Räddningstjänsten kan utrymning med hjälp 
av räddningstjänstens höjdfordon inte påbörjas inom normal insatstid på 10 minuter då höjdfor-
don för livräddning är placerat i Surte.  
 
Det finns inga brandposter inom detaljplanens område. Det finns ett antal i direkt angränsning till 
planområdet. I samband med projekteringen ska placering av nya brandposter planeras.  

ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER 
Övervägande har gjorts mellan olika intressen och en miljökonsekvensbeskrivning, (MKB), har 
upprättats av Sigma för detaljplanen. Nedan beskrivs avväganden som gjorts i planarbetet. 

Nollalternativet 
Gällande detaljplaner fortsätter att gälla. I ett nollalternativ kommer markanvändningen vara lik-
nande som den är idag. Det ger en glesare stad, vilket innebär sämre resurshållning och ett sämre 
serviceutbud. Kommunen och regionen går också miste på möjligheten att bidra till den beslu-
tade regionala utvecklingen vars mål att främja komplettering av nya bostäder och verksamheter 
invid kollektivtrafiknära noder. Nya bostäder skulle behöva planeras på annan plats med sämre 
förutsättningar för målbeskrivningen. 
 
Alternativ lokalisering för bostäder och verksamheter har utretts inom ramen för kommunens 
översiktsplan samt den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. Enligt den fördjupade översikts-
planen ska centrala Nödinge utvecklas så att verksamheter och service koncentreras till området 
närmast pendelstationen. I området ska en blandning av bostäder och offentliga och kommersi-
ella verksamheter eftersträvas. Området har ett unikt läge i kommunen med direkt närhet till pen-
deltågstation samt redan etablerad centrumverksamhet. Därmed har ingen alternativ lokalisering 
varit aktuell för planförslaget. 

Sociala konsekvenser   
Planförslaget kommer att bidra till en ökad service, fler bostäder, kulturutbud och föreningsliv i 
området och fler arbetstillfällen. Centrala Nödinge kan enkelt nås till fots, med cykel och kollek-
tivtrafik. Genom att skapa nya mötesplatser, sammanbygga stråket mellan pendelstationen, 
kulturrum och bostäder ökas möjligheten till integration och jämlikhet. Ett nytt kommunhus 
centralt beläget i området ökar tillgängligheten för kommunens invånare till kommunens service 
och myndighetsutövning. Bostäderna längs Ale torg planeras med innergårdar som ger möjlighet 
till utevistelse i skyddad miljö som kan anpassas både för äldres och barns behov och bostäderna 
längs Vitklövergatan binder ihop stråket från det nya torget till kulturrum.  
 
Stadsplanering behöver bidra till en mer socialt sammanhållen stad där människor från olika soci-
ala grupper ser varandra i det dagliga livet och skapa förutsättningar för en blandad befolkning. 
Det ska rent fysiskt finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan stadens olika delar. Att 
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behålla, förstärka och skapa sammanhängande gångstråk och mötesplatser är mycket viktigt, sär-
skilt för barn och unga. Ungas mobilitet bygger i stor utsträckning på gång- och cykelstråk samt 
kollektivtrafik och trygga stråk till och från hållplatser hela dygnet behövs för att unga ska våga 
och kunna ta sig till stadens olika delar. Framtidens Nödinge centrum är en levande småstad som 
sammanbinder sin kringliggande omgivning till kärnan. Ambitionen är att skapa mötesplatser 
istället för handelsplatser, att möjliggöra en variation av verksamheter och handel som kan sam-
spela med bostäder. Segregation ska motverkas genom en bred variation av boendeformer, verk-
samheter och stadsrum som ger utrymme för olika sorters människor. Med pendeltågsstationen 
och busslänkar i direkt anslutning till planområdet kommer tillgängligheten vara mycket god. 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 2 kap 10 § PBL (Plan- och bygglagen, SFS 2010:900) ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. 
miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas vid plan-
läggning. En miljökvalitetsnorm ska ange de förorenings- eller störningsnivåer som människor 
eller miljön kan belastas med utan fara för betydande eller påtaglig olägenhet. Miljökvalitetsnor-
mer finns för luftkvalitet, vattenkvalitet och omgivningsbuller. En miljökvalitetsnorm ska 
omfatta ett särskilt geografiskt område som kan vara hela landet eller mindre områden.  
 
Miljökvalitetsnormen för luft gäller generellt för luften utomhus i hela landet med vissa undantag 
bland annat för områden där människor normalt inte vistas. Normen innefattar gränser för tillå-
ten halt av bly, svaveldioxid, kväveoxid, kvävedioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar (PM10) i 
utomhusluften.  
 
Genomförda spridningsberäkningar visar att högst halter av NO₂ förekommer längs E45 med av-
klingning i både östlig och västlig riktning. För årsmedelvärdet har inga halter över miljökvalitets-
normerna beräknats. Miljömålet överskrids upp till cirka 30 meter öst om Nödingevägen, samt 
längs västra sidan av det planerade parkeringshuset. Inga överskridanden av miljökvalitetsmålet ses 
intill planerade bostäder. För dygnsmedelvärdet tangeras miljökvalitetsnormerna utmed Nödinge-
vägen och intill parkeringshusets fasad. I och med att bostadshusens fasader närmast Nödingevä-
gen är indragna en bit från vägen där halterna av NO2 är lägre, så finns det marginal till miljökvali-
tetsnormerna. Inne i planområdet är halterna ytterligare lägre. Gällande NO₂-halterna för timme-
delvärdet klaras miljökvalitetsnormerna inom hela planområdet.  
 
MKN vatten 
Exploatering innebär att takytan ökar men samtidigt finns det möjlighet för innergårdar och den 
allmänna platsmarken att öka andelen grönyta vilket gör att infiltrationsmöjligheterna ökar i och 
med exploateringen. I den utförda dagvattenutredningen till denna detaljplan har beräkningar ge-
nomförts i syfte att utreda föroreningsbelastningen från dagvattnet i planområdet i en framtida 
situation, både med och utan föreslagna åtgärder. Resultatet visade att föroreningsbelastningen 
minskar i och med exploateringen om de föreslagna reningsanläggningarna anläggs. Vissa förore-
ningar minskar efter exploatering även utan rening, men inte i lika stor utsträckning. Detta beror 
på att en stor andel parkeringsyta försvinner i och med exploateringen och en större andel grönyta 
tillkommer. Sammanfattningsvis är bedömningen att en exploatering minskar det totala utsläppet 
av föroreningar och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna i Göta älv bör därmed förbätt-
ras. 
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Den i planförslaget nya bebyggelsen bedöms ligga på ett sådant avstånd att Hålldammsbäcken inte 
kommer att påverkas negativt av exploateringen. 
  
Påverkan på vattenmiljön bedöms sammantaget som positivt då föroreningsbelastningen från dag-
vattnet bedöms minska jämfört med nuläget och jämfört med nollalternativet. Föreslagna åtgärder 
i dagvattenutredningen bör dock beaktas. Den samlade bedömningen med föreslagna åtgärder är 
att konsekvenserna för vattenmiljön är positiva i planförslaget. 
 
MKN buller 
Bedömningarna bygger på de riktvärden som presenteras i förordning om trafikbuller vid bostads-
byggnader, SFS 2015:216 som började gälla 1 juni 2015 med ändring 2017, SFS 2017:359, se Tabell 
5. Riktvärden för buller utomhus vid bostäder från spår-, väg- och flygtrafik. Förordningen inne-
håller riktvärden för buller utomhus vid bostäder från spår-, väg- och flygtrafik. Förordningen gäller 
såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt 
miljöbalken. Trafikbullerförordning medger ett överskridande av riktvärdena om en bostad där 
ekvivalent ljudnivå överstiger 60 dBA, eller 65 dBA för lägenheter mindre 35 m2, har hälften av 
bostadsrummen mot sida där den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 55 dBA och den maximala 
ljudnivån inte överskrider 70 dBA mellan kl. 22.00 och 06.00. Bedömningen är att vid god fortsatt 
projektering medför planförslaget små negativa konsekvenser ur bullerhänseende och det är möjligt 
att anlägga bostadsrum med fasader in mot gårdar samt vid fasader mot torggatan.   

FASTIGHETSRÄTTSLIGA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Genomförandetiden har satts till 10 år, räknat från den dag då planen vunnit laga kraft. Under ge-
nomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och de-
taljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång kan 
kommunen ändra eller upphäva planen utan att fastighetsägaren får ersättning för förlorad bygg-
rätt.  

Ansvarsfördelning 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för utbygg-
nad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
 
Om inte annat avtalas ansvarar fastighetsägaren av kvartersmark för fastighetsbildning samt iord-
ningsställande och utbyggnad av den byggrätt som detaljplanen möjliggör, inklusive enskilda vat-
ten- och avloppsledningar fram till kommunens anslutningspunkt. 

Markägoförhållanden  
Marken inom planområdet ägs av Balder Ale Torg AB, Food Folk Sverige AB, En väg efter rätt 
Tanke AB och Ale kommun.  
 
Balder Ale Torg AB äger merparten av marken och befintliga byggnader inom planområdet. 
Food Folk Sverige AB äger mark och restaurangbyggnad i norra delen av planområdet. Det kom-
munala bolaget En väg efter rätt Tanke AB äger mark i den nordöstra delen av planområdet där 
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en bensinstation och en byggnad för handel/bilservice är belägen. Ale kommun äger gator och 
parkeringsytor som angränsar till Ale Torg. 

Avtal 
Planavtal har upprättats mellan exploatören och Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun. Markan-
visningsavtal finns upprättat mellan Ale kommun, Peab och Alebyggen. Avtal om plankostnads-
fördelning mellan Ale kommun, Peab, Alebyggen och Balder. Exploateringsavtal kommer att 
upprättas mellan Ale kommun och Balder. Marköverlåtelseavtal kommer att upprättas mellan 
kommunen, Peab och Alebyggen.  
 
Exploaterings- och marköverlåtelseavtalen ska bland annat reglera marköverlåtelse, fastighetsbild-
ning, ansvar- och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark, anslutning till kommu-
nalt VA, flytt av befintliga ledningar med mera. Avtalen ska vara undertecknade av båda parter 
före det att detaljplanen tas upp för antagande.  
 
Avtal mellan kommunen och Trafikverket kommer att behöva upprättas. Avtalet kommer att be-
handla ombyggnationer av Nödingevägen samt risk- och bullerskydd. Detta avtal avses tecknas 
före det att detaljplanen tas upp för antagande. Avtal avseende byggnation och bibehållande av 
nya ledningar under E45 och järnvägen kommer att behöva upprättas mellan kommunen och 
Trafikverket.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga frågor kan genomföras med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsplan bedöms inte vara nödvändig inom området. Lämpliga fastigheter för bostäder, 
centrumändamål, kontor och parkering kan bildas genom avstyckning och/eller fastighetsregle-
ring. 
 
Förändrad markanvändning i ny detaljplan 
Detaljplanen innebär ändrad markanvändning för fastigheterna inom planområdet. Nya byggrät-
ter framgår av plankartan och enligt nedan. 
 
Nödinge 1:22 
 Markanvändningen ändras inom del av fastigheten från kvartersmark för handel och bilservice i 
befintlig detaljplan till kvartersmark för centrumändamål samt allmän plats gata och GC-väg i ny 
detaljplan. 
 
Nödinge 1:226 
 Markanvändningen ändras inom den del av fastigheten som ingår i planområdet från kvarters-
mark för bensinstation i befintlig detaljplan till allmän plats gata och GC-väg samt kvartersmark 
för parkering, centrumändamål och drivmedel (prickat område) i ny detaljplan. 
 
Nödinge 1:25 
 Markanvändningen ändras från kvartersmark för centrumändamål (restaurang) i befintlig detalj-
plan till kvartersmark för parkering, centrumändamål och drivmedel i ny detaljplan. 
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Nödinge 38:14 
 Markanvändningen ändras inom del av fastigheten från centrumändamål, kontor och parkering i 
befintliga detaljplaner till allmän plats gata/torg, kvartersmark för bostäder, kontor, centrumända-
mål, parkering och järnvägsstation samt E-område för pumpstation i ny detaljplan. 
 
Nödinge 38:2 
Markanvändningen ändras inom del av fastigheten från huvudsakligen allmän plats gata/torg 
samt kvartersmark för parkering i befintliga detaljplaner till allmän plats gata/torg samt kvarters-
mark för bostäder och centrumändamål, parkering, och järnvägsstation i ny detaljplan. 
 
Nödinge 38:20 
 Markanvändningen ändras inom del av fastigheten från kvartersmark för skoländamål i befintlig 
detaljplan till kvartersmark för bostäder och centrumändamål i ny detaljplan. 
 
Mark ingående i allmän plats, inlösen 
All mark som utgörs av allmän gata, torgyta och gång- och cykelväg avses samlas i den kom-
munägda fastigheten Nödinge 38:2. De områden inom fastigheterna Nödinge 1:22, Nödinge 
1:226 och Nödinge 38:14 som är utlagda som allmän platsmark ska överföras till Nödinge 38:2 
genom fastighetsreglering. Kommunen avser att träffa avtal om inlösen med berörda fastighetsä-
gare. Kommunen ansöker sedan om och bekostar lantmäteriförrättningen för berörda fastigheter. 
Om inte överenskommelse nås kan frågan om fastighetsreglering prövas av lantmäterimyndig-
heten. Expropriationslagens ersättningsregler gäller för områden som är utlagda som allmän 
platsmark.  
 
Inlösen av privatägd mark för allmän plats: 
Nödinge 1:22  600 kvm  
Nödinge 1:226 35 kvm 
Nödinge 38:14 10 000 kvm 
 
Ovanstående arealer är ungefärligt uppskattade. Definitiva arealer bestäms i samband med lant-
mäteriförrättning. 
 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.  
 
Nya fastigheter kan bildas kvartersvis genom avstyckning och/eller fastighetsreglering. Fastighet-
erna Nödinge 1:25, Nödinge 38:2 och Nödinge 38:14 kan utgöra stamfastigheter för avstyck-
ningar till en eller flera fastigheter inom de kvarter som är utlagda med kvartersmark i detaljpla-
nen.  
 
Mark som i detaljplanen är utlagda som E-områden (transformatorstation, pumpstation) kan 
komma att förvärvas av Ale kommun för att genom fastighetsreglering överföras till den kom-
munägda fastigheten Nödinge 38:2, alternativt upplåts dessa områden genom att kommunen 
och/eller dess kommunala bolag tecknar avtal om upplåtelse med berörd fastighetsägare.  
 
Om inte annat avtalats ansvarar respektive fastighetsägare av kvartersmark för att ansöka och be-
kosta erforderlig fastighetsbildning för bildande av fastigheter enligt detaljplanen.  
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Innan bygglov ges måste fastighetsbildning ha skett så att fastighetsindelningen överensstämmer 
med detaljplanen. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Inom planområdet finns två gemensamhetsanläggningar, Nödinge GA:8 och Nödinge GA:9. Nö-
dinge GA:8 omfattar lastgata bakom handelshuset vid Ale torg och gemensamhetsanläggningen 
ska omprövas så att gemensamhetsanläggningen inte längre omfattar den södra delen av lastgatan 
som är belägen inom planområdet. Nödinge GA:9 omfattar parkering, tillfarter samt torgyta och 
ska upphävas då detaljplanen i sin helhet får kommunalt huvudmannaskap och berörda markom-
råden får ändrad markanvändning. Ägaren till den fastighet som blir av med belastningen av ge-
mensamhetsanläggningen i samband med ett upphävande, Nödinge 38:14, ska enligt 40 a § an-
läggningslagen betala ersättning till deltagande fastigheter om det uppkommer skada för dessa att 
inte längre ha del i gemensamhetsanläggningen.   
 
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för omprövning och upphävande av gemensam-
hetsanläggningarna. Kommunen står för kostnaden för omprövning av Nödinge GA:8. Kostna-
den för upphävande av Nödinge GA:9 fördelas mellan kommunen och exploatörerna.  
 
Två parkeringshus planeras inom planområdet och kan inrättas som gemensamhetsanläggningar. 
Vilka fastigheter som i sådant fall ska ingå i respektive gemensamhetsanläggning utreds vidare 
och beslutas slutligen av lantmäterimyndigheten. Om kvarteren för bostäder, kontor och centru-
mändamål inom detaljplanen delas upp i flera fastigheter per kvarter kan det komma att krävas 
ytterligare gemensamhetsanläggningar för gemensamma anläggningar inom kvarteren. Ägare till 
deltagande fastigheter ansöker och bekostar gemensamt lantmäteriförrättning för inrättande av 
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark. 
 
Ledningsrätt 
Det finns två befintliga ledningsrätter inom planområdet. Den ena ledningsrättsupplåtelsen (15-
NÖD-1638.1) är belägen i söder och avser spillvattentunnel till förmån för Gryab och Ale kom-
mun. Denna bedöms ej påverkas av detaljplanens ändrade markanvändning då den går i berg, 
djupt under marknivå. Utmed Nödingevägen finns dagvattenledningar, vilka också är säkerställda 
genom ledningsrätt (1440-1209.1). Dessa ledningar kommer delvis i konflikt med planerat parke-
ringshus, varför de avses ersättas med nya ledningar inom allmän platsmark. Befintlig ledningsrätt 
för dagvattenledningarna upphävs, alternativt omprövas till att omfatta det nya läget inom allmän 
plats. 
 
Detaljplanen innebär att vatten- och avloppsledningar inom planområdet kommer att läggas om. 
Nya ledningar avses anläggas inom allmän platsmark. På vissa ställen inom planområdet kan 
kommunens vatten- och avloppsledningar komma att anläggas inom tomtmark. Dessa områden 
är markerade med ”u” i plankartan. Om kommunala ledningar förläggs inom u-områden avser 
kommunen att teckna avtal med berörda fastighetsägare för bildande av ledningsrätt. Kommunen 
ansöker och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning. 
 
 
Servitut 
Planförslaget berör tre stycken befintliga officialservitut i den norra delen av planområdet. Ett 
servitut för gång- och cykelväg belastande Nödinge 1:22 och Nödinge 38:14 (1440-27.2) bör upp-
hävas då gång- och cykelvägen planläggs som allmän plats i detaljplanen. Två servitut avseende 
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väg både belastar och gäller till förmån för fastigheterna Nödinge 1:22 och Nödinge 1:226. Nöd-
inge 1:22 föreslås få ny utfart norrut mot Rödklövergatan varför befintligt servitut som belastar 
Nödinge 1:226 (1440-27.4) kan upphävas. Nödinge 1:226 föreslås få utfart söderut och inte över 
fastigheten Nödinge 1:22, varför även detta servitut (1440-27.3) kan upphävas. Kommunen ansö-
ker och bekostar lantmäteriförrättning för upphävandet av dessa servitut. 
 
Nya servitut kan komma att bildas för utfart för Nödinge 1:22 och/eller Nödinge 1:226 inom 
området “PCG” (kvartersmark för parkering, centrum och drivmedel) i den norra delen av plan-
området beroende på utformningen av in- och utfarter från fastigheterna. Om flera fastigheter 
har gemensam utfart kan det bli aktuellt att bilda en gemensamhetsanläggning. 
 

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
 
Kommunens investeringsekonomi 
Ale kommun får inkomster från försäljning av kvartersmark samt exploateringsbidrag.  
Ale kommun får utgifter för inlösen och utbyggnad av allmän platsmark, inköp av kvartersmark 
och för uppförande och drift av nytt parkeringshus och kommunhus. Ale kommun får kostnader 
för uppförande av bullerskydd, eventuella arkeologi-, geoteknik- och markmiljöundersökningar 
på kommunägd mark samt förrättningskostnader för fastighetsbildning. 
 
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 
Ale kommun får kostnader för driften av anläggningar i form av ränta och avskrivningar samt för 
skötsel och underhåll av gator, torg och bullerskydd.  
 
Ale kommun får intäkter från anslutningsavgifter till det kommunala VA-nätet samt kostnader 
för ränta och avskrivningar samt drift av VA-anläggningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser för exploatören (fastighetsägaren till Nödinge 38:14) 
Förutom detaljplanekostnader och kostnader vad gäller inköp och byggnation av parkerings-
hus(norra p-huset) och övrig byggnation inom kvartersmark kommer exploatören få kostnader 
för åtgärder på allmän plats inom detaljplanen samt kostnader för eventuell flytt av befintliga led-
ningar inom kvartersmark. Genomförande och fördelning av kostnader kring investeringarna för-
delas mellan kommunen och exploatörerna genom separata avtal. Det tillkommer också anslut-
ningsavgifter för VA samt övriga anslutningsavgifter och fastighetsbildningskostnader.  
 
Genom detaljplanen tillskapas värde genom byggrätter för exploatörerna. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplaneförslaget har tagits fram av Tea Cole och Marcus Olofsson från Ramboll tillsammans 
med Karin Svensson, Daniel Söderström och Anna-Karin Gmoser från Ale kommun. Från Ale 
kommun har även representanter från VA, miljö, utveckling, infra, renhållning och fastighet och 
bygglov medverkat.   
 
sektor samhällsbyggnad, plan och bygg 
Alafors 2021-09-02 
 
 
 
……………………………… ……………………………… 
Kajsa Reimers  Karin Svensson 
Enhetschef plan  Planarkitekt 
 
 
 
……………………………… 
Tea Cole   
Planarkitekt, Ramboll 
 
Beslut 
Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-xx-xx 
Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden/Kommunfullmäktige 202x-xx-xx 
Laga kraft 202x-xx-xx 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-02-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 32 Dnr KS.2022.670

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta regler om

kommunalt bidrag till enskilda vägar enligt förslag med ändring att

bestämmelsen 13 § i förslaget tas bort.

Jäv

Sandi Nordin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet.

Sammanfattning

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om

bidrag till enskilda vägar, med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen

vid antagandet den 28 april 1997, § 50. Kommunfullmäktige har den 28

september 2015, § 139, i ett ärende om övertagande av väghållningen av

enskilda vägar i kommunens större orter bland annat uppdragit åt samhälls-

byggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till nya

bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige har

den 28 mars 2022 § 74, upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års

ärende. Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022 § 37, genom ändring av

reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört

ansvaret för bidrag till enskilda vägar från kommunstyrelsen till samhälls-

byggnadsnämnden. Bestämmelser från år 1997 behöver därmed skrivas om.

I samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande bidrag till kommunalt enskilda

vägar är förslaget anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden

som ansvarig myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag

och trafikplanebidrag. Byggnadsbidrag får lämnas till byggnationer och

upprustningar av befintligt vägnät till projekt med en kalkylerad kostnad

överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag får lämnas med max 10

procent av godkända kostnader. Trafikplanebidrag får lämnas till åtgärder som

finns upptagna i en kommunal trafikplan och innehåller inte några krav på ett

projekts storlek eftersom kommunen har prioriterat projektet genom att ta in

det i en kommunal trafikplan. Trafikplanebidrag får lämnas med max 100

procent av godkända kostnader. I förslaget innebär att driftbidrag inte lämnas.

För att undvika framtida diskussioner vid trafikplanebidrag klargörs det

uttryckligen att driftbidrag inte heller lämnas för drift av åtgärd upptagen i en

kommunal trafikplan.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-02-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ärendet har tidigare återremitterats av kommunstyrelsen 2023-01-10 till

förvaltningen för att tydligare besvara remissvaret från Nol-Alafors

vägförening. Svar från förvaltningen har nu bilagts ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-27

Kommunstyrelsens beslut KS § 5, 2023-01-10

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar (förvaltningens förslag), 2022-

10-28

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-04-28, § 50 (med beslutade ändringar av

1997 års förslag), 1997-04-28

Remissyttrande från Älvängens vägförening, 2022-09-29

Remissyttrande från Nol Alafors vägförening, 2022-09-29

Kommentarer från samhällsbyggnadsförvaltningens på remissyttrande från

Nol-Alafors vägförening, 2023-02-01

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag beslut SBN § 252, 2022-11-16

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-11-11

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar med ändring av förvaltningens förslag att

bestämmelsen 13 § tas bort.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på eget

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med eget

ändringsyrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom

Nol Alafors vägförening

Älvängens vägförening

Alvhems vägförening

Bohus Surte vägförening

Garnvindans vägförening

Nödinge vägförening

Vadbacka samfällighetsförening



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Diarienummer: KS.2022.670
Datum: 2023-02-02
Nämndsekreterare Johanna Kalmar

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta regler om kommunalt

bidrag till enskilda vägar.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda
vägar, med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen vid antagandet den 28 april 1997,
§ 50. Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående
övertagande av väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter bland annat
uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till
nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige har den 28
mars 2022, § 74, upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av reglementen för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört ansvaret för bidrag till enskilda
vägar från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Bestämmelser från år 1997
behöver därmed skrivas om.

I samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande bidrag till kommunalt enskilda vägar är
förslaget anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig
myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag.

Byggnadsbidrag får lämnas till byggnationer och upprustningar av befintligt vägnät till
projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag får lämnas
med max 10 procent av godkända kostnader.

Trafikplanebidrag får lämnas till åtgärder som finns upptagna i en kommunal trafikplan och
innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom kommunen har prioriterat projektet
genom att ta in det i en kommunal trafikplan. Trafikplanebidrag får lämnas med max 100
procent av godkända kostnader.

I förslaget innebär att driftbidrag inte lämnas. För att undvika framtida diskussioner vid
trafikplanebidrag klargörs det uttryckligen att driftbidrag inte heller lämnas för drift av åtgärd
upptagen i en kommunal trafikplan.
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Ärendet har tidigare återremitterats från kommunstyrelsen 2023-01-10 till förvaltningen för
att tydligare besvara remissvaret från Nol-Alafors vägörening. Svar från förvaltningen har nu
bilagts ärendet.

Maria Reinholdsson Emelie Cergic boberg

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-27

Kommunstyrelsens beslut KS § 5, 2023-01-10

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar (förvaltningens förslag), 2022-10-28

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-04-28, § 50 (med beslutade ändringar av 1997 års

förslag), 1997-04-28

Remissyttrande från Älvängens vägförening, 2022-09-29

Remissyttrande från Nol Alafors vägförening, 2022-09-29

Kommentarer från samhällsbyggnadsförvaltningens på remissyttrande från Nol-Alafors

vägförening, 2023-02-01

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag beslut SBN § 252, 2022-11-16

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-11-11

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Handläggaren
Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom

Nol Alafors vägförening
Älvängens vägförening
Alvhems vägförening
Bohus Surte vägförening
Garnvindans vägförening
Nödinge vägförening
Vadbacka samfällighetsförening

Ärendet

Bakgrund

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda

vägar med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen vid antagandet den 28 april 1997.

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av reglementen för

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört ansvaret för bidrag till enskilda

vägar från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 1997 års bestämmelser behöver

därmed skrivas om.
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Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående övertagande av

väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter bland annat uppdragit åt

samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till nya bidrag för

vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022, § 74,

upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till regler om kommunalt bidrag till

enskilda vägar. Förslaget är anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som

ansvarig myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag.

Byggnadsbidrag

Byggnadsbidrag motsvarar det bidrag som kan lämnas med stöd av 1997 års bestämmelser,

men får beviljas endast om kommunfullmäktige har avsatt särskilda medel för ändamålet

bidrag till enskilda vägar. Senaste dag för att lämna in ansökningar om byggnadsbidrag

föreslås vara den 1 mars året före byggnadsåret för att kommunen i budgetarbetet ska kunna

väga behovet av pengar för enskilda vägar mot andra behov. Bidrag kan enligt 1997 års

bestämmelser ges till större (över 50 000 kr) nybyggnationer och upprustningar av befintligt

vägnät. Förvaltningens förslag innebär att gränsen höjs och att byggnadsbidrag får lämnas

endast till projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag

får lämnas med max 10 procent av godkända kostnader. Förslaget innehåller grunder för

prioritering av ansökningar om tillgängliga medel inte räcker till alla bidragsberättigade

projekt. Om projekten bedöms likvärdiga har nämnden möjlighet att fördela tillgängliga

medel proportionellt mellan projekten. Krav uppställs på att projekten slutförs, att ekonomisk

redovisning visar bidragsberättigade kostnader och att erforderliga myndighetstillstånd har

erhållits.

Trafikplanebidrag

Trafikplanebidrag avser bidrag till åtgärder upptagna i kommunens trafikplan. Bidraget är

egentligen en form av byggnadsbidrag, men är i förslaget infört som en egen bidragstyp med

andra villkor. Förvaltningens förslag innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom

kommunen har prioriterat projektet genom att ta in det i en kommunal trafikplan.

Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända kostnader. Väghållaren har

ansvaret för standarden på och driften av enskild väg, oftast inom ramen för lantmäteriets

beslut om gemensamhetsanläggning. Att en åtgärd har upptagits i en kommunal trafikplan

medför inte att kommunen har övertagit ansvaret för del av en enskild väg eller del av en

allmän plats under enskilt huvudmannaskap, endast att kommunen har ansett åtgärden vara

viktig och att kommunen är beredd att i mån av tillgängliga medel bidra till investeringen av

åtgärden i den enskilda vägen. Kräver väghållaren att kommunen ska vara ansvarig för

framtida drift och underhåll av åtgärden, saknas förutsättningar att lämna trafikplanebidrag,

oavsett om det sker genom ett avtal eller ett beslut.
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Driftbidrag

Sektor samhällsbyggnad/Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag innebär att driftbidrag inte

lämnas. För att undvika framtida diskussioner vid trafikplanebidrag klargörs det uttryckligen

att driftbidrag inte heller lämnas för drift av åtgärd upptagen i en kommunal trafikplan.

Ekonomisk bedömning

Hänvisas till tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Remissyttrande

Remiss har skickats 2022-09-12 till Alvhems vägförening, Bohus Surte vägförening,
Garnvindans vägförening, Nödinge vägförening och Vadbacka samfällighetsförening utan att
svar inkommit. Svar har inkommit från Nol-Alafors vägförening och Älvängen vägförening
som bifogats ärendet. Kommunstyrelsen valde 2023-01-10 att återremittera ärendet för att
tydligare besvara remissvaret från Nol-Alafors vägförening. Ärendet har kompletterats med
besvarade av inkomna remissvar från Nol-Alafors vägförening.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende. Beslutets genomförande

Beslutets genomförande

Beslutet expedieras till kommunstyrelseförvaltningen för färdigställande av styrdokument

samt publicering på författningssamlingen på hemsidan vid ikraftträdande

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning. Hänvisas

till tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen för förvaltningens bedömning.

Förvaltningen har därefter kompletterat ärendet med kommentarer på remissyttrandet från
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Nol-Alafors vägförening i enlighet med motiveringen till varför ärendet återremitterades på

senaste kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-10.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 5 Dnr KS.2022.670

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att

tydligare besvara remissvaret från Nol-Alafors vägförening.

Jäv

Sandi Nordin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet.

Sammanfattning

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om

bidrag till enskilda vägar, med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen

vid antagandet den 28 april 1997, §50. Kommunfullmäktige har den 28

september 2015, § 139, i ett ärende angående övertagande av väghållningen av

enskilda vägar i kommunens större orter bland annat uppdragit åt

samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till

nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige

har den 28 mars 2022, § 74, upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års

ärende.

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av

reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört

ansvaret för bidrag till enskilda vägar från kommunstyrelsen till

samhällsbyggnadsnämnden. Bestämmelser från år 1997 behöver därmed

skrivas om.

Förslaget till kommunfullmäktige är gällande bidrag till kommunalt enskilda

vägar anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som

ansvarig myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och

trafikplanebidrag.

Byggnadsbidrag får lämnas till byggnationer och upprustningar av befintligt

vägnät till projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor.

Byggnadsbidrag får lämnas med max 10 procent av godkända kostnader.

Trafikplanebidrag får lämnas till åtgärder som finns upptagna i en kommunal

trafikplan och innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom

kommunen har prioriterat projektet genom att ta in det i en kommunal

trafikplan. Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända

kostnader.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

I förslaget innebär det att driftbidrag inte lämnas. För att undvika framtida

diskussioner vid trafikplanebidrag klargörs det uttryckligen att driftbidrag inte

heller lämnas för drift av åtgärd upptagen i en kommunal trafikplan.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att

tydligare besvara remissvaret från Nol-Alafors vägförening.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-11

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar (förvaltningens förslag), 2022-

10-28

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-04-28, § 50 (med beslutade ändringar av

1997 års förslag), 1997-04-28

Remissyttrande Nol Alafors vägförening, 2022-09-29

Remissyttrande Älvängens vägförening, 2022-10-03

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag beslut SBN § 252, 2022-11-16

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2022-11-11

Yrkande

Dennis Ljunggren (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att

tydligare besvara remissyttrandet från Nol-Alafors vägförening.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) yrkande om

återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Trafikingenjör

Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom

Nol Alafors vägförening

Älvängens vägförening

Alvhems vägförening

Bohus Surte vägförening

Garnvindans vägförening

Nödinge vägförening

Vadbacka samfällighetsförening
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Regler om kommunalt bidrag till enskilda 
vägar 
 
Inledande bestämmelser 
 
Innehåll 
 
1 § 
Dessa regler innehåller bestämmelser om kommunalt bidrag till enskilda vägar i Ale kommun. 
 
Definitioner 
 
2 § 
 
I dessa regler avses  

- med ansvarig myndighet samhällsbyggnadsnämnden i egenskap av myndighet, 
- med byggnadsbidrag bidrag till byggnationer och upprustningar av befintligt 

vägnät med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor om dessa inte 
finns upptagna i en trafikplan,  

- med byggnadsåret det kalenderår som byggnadsarbetena enligt bidragsansökan 
ska utföras under, 

- med projektet den byggnation som bidrag söks för,  
- med trafikplan av kommunen antagen plan för utbyggnad och upprustning av 

trafikleder såsom kommunens trafikplan, plan för vissa trafikslag eller trafikplan 
för vissa delar av kommunen och 

- med trafikplanebidrag bidrag till åtgärd som finns upptagen i en trafikplan. 

Vem som fattar beslut eller vidtar åtgärder inom ansvarig myndighet framgår av myndighetens 
delegeringsordning, annan författning eller andra styrande dokument. 
 
Bidragsberättigade vägar 
 
3 § 
 
Bidrag får inom detaljplanelagd allmän plats lämnas för områden för gång-, cykel- eller biltrafik, 
om den allmänna platsen enligt detaljplanen ska vara eller är under enskilt huvudmannaskap. 
 
Bidrag får utom detaljplanelagt område lämnas för enskild vägs områden för gång-, cykel- eller 
biltrafik som har ett allmänt intresse som trafikled. 
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4 § 
 
Såsom ytterligare förutsättning för att en väg ska vara bidragsberättigad gäller att vägen hålls öppen 
för allmän trafik. 
 
Förutsättningar för stöd 
 
5 § 
 
Om ett stöd inte är tillåtet enligt EU-rätten, kommunallagen eller annan författning, får bidrag inte 
lämnas. 
 
Ansvarig myndighet  
 
6 § 
 
Ansvarig myndighet prövar ansökningar om bidrag enligt dessa regler. 
 
Ansvarig myndighet prövar om avtal ska ingås för att genomföra en åtgärd på enskild väg som är 
intagen i en trafikplan. 
 
Driftsbidrag 
 
7 § 
 
Kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar lämnas inte. Detta gäller oavsett om en väg är 
upptagen i en trafikplan eller inte och oavsett vilket trafikslag som vägarna är avsedda för. 
 
Byggnadsbidrag 
 
Byggnadsbidrag eller trafikplanebidrag 
 
8 § 
 
För byggnadsbidrag till åtgärder som inte finns upptagna i trafikplan gäller bestämmelserna i detta 
kapitel (8–28 §§). Byggnadsbidrag får lämnas endast för projekt med en kostnad överstigande 1 
miljon kronor. 
 
För bidrag till utförande (byggande) av åtgärder upptagna i trafikplan gäller bestämmelserna i 
kapitlet trafikplanebidrag (29–34 §§). Trafikplanebidrag får lämnas oavsett projektens storlek. 
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Förutsättningar för byggnadsbidrag 
 
9 § 
 
Byggnadsbidrag får lämnas om kommunfullmäktige för aktuellt budgetår har anslagit särskilda 
medel för ändamålet bidrag till enskilda vägar och bidraget avser bidragsberättigade vägar. 
Byggnadsbidrag får i så fall lämnas i mån av tillgång på medel med högst tio procent av 
bidragsberättigade kostnader. 
 
Byggnadsbidrag lämnas dock inte för  

1. vägar inom ett exploateringsområde eller för vägar som i huvudsak betjänar ett 
sådant område, 

2. vägar inom områden detaljplanelagda som park eller natur, om inte vägarna av 
trafikskäl är väsentliga för det planlagda gatunätet eller 

3. åtgärdande av eftersatt underhåll. 

10 § 
 
I de kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av byggnadsbidrag ingår kostnader för  

1. omläggning av en väg i en ny sträckning, 
2. upprustning av en väg, samt 
3. projektering och kontroll av punkterna 1-2. 

11 § 
 
Byggnadsbidrag lämnas inte för kostnader för 

1. anläggande av en ny väg, 
2. förrättningar,  
3. markersättningar, 
4. intrångsersättningar, 
5. slitage från byggtrafik på väghållarens anläggningar och 
6. väghållarens eget arbete. 

12 § 
 
Byggnadsbidrag lämnas inte för kostnader som har uppkommit innan medel genom ett 
reservationsbeslut har reserverats för ansökan. Detta gäller dock inte projekteringskostnader. 
 
Om kostnader har uppkommit efter det att medel genom ett reservationsbeslut har reserverats för 
ansökan, får bidrag lämnas för kostnaderna även om de har uppkommit före byggnadsåret. 
 
13 § 
 
En ansökan om byggnadsbidrag får endast avse ett byggnadsår. Om ett projekt planeras att pågå 
under flera byggnadsår ska projektet delas i flera projekt. 
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14 § 
 
Om myndighetstillstånd erfordras för att genomföra ett projekt, får bidrag lämnas endast om ett 
sådant tillstånd finns. 
 
15 § 
 
Byggnadsbidrag för väg utanför detaljplanelagt område får lämnas endast om väghållaren förbinder 
sig att hålla vägen öppen för allmän trafik av det slag som vägen är lämpad för under minst 20 år 
räknat från den 31 december byggnadsåret. 
 
Ansökan 
 
16 § 
 
Ansökan om byggnadsbidrag inlämnas till ansvarig 
myndighet senast den 1 mars året före byggnadsåret. 
 
Ansökan ska vara skriftlig och ange  

1. vilket år sökanden avser att utföra byggnadsarbetena, samt 
2. om ansökan om bidrag även har gjorts eller kommer att göras hos annan statlig, 

regional eller kommunal myndighet eller inte, samt i så fall myndighetens namn 
och telefonnummer. 

Till ansökan ska bifogas ritningar, kostnadsberäkningar och andra handlingar som sökanden önskar 
åberopa till stöd för sin ansökan. 
 
Om myndighetstillstånd erfordras för att genomföra den byggnation som byggnadsbidrag söks för, 
ska myndighetstillståndet bifogas ansökan. Om tillstånd ännu inte har erhållits, ska i stället en kopia 
av ingiven ansökan om myndighetstillstånd bifogas ansökan om byggnadsbidrag. 
 
Till ansökan om byggnadsbidrag för väg utanför detaljplanelagt område, ska även bifogas en 
förbindelse från väghållaren att hålla vägen öppen för allmän trafik av det slag som vägen är 
lämpad för under minst 20 år räknat från den 31 december byggnadsåret. 
 
Reservationsbeslut 
 
17 § 
 
Medel får genom ett reservationsbeslut reserveras för en ansökan om byggnadsbidrag  

1. om ansökan avser en bidragsberättigad vägsträcka, 
2. om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda och 
3. om ansökan med kostnadskalkyl och andra bifogade handlingar innehåller de 

fakta som behövs för bedömningen av ansökan. 
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Räcker av kommunfullmäktige avsatta medel inte till alla projekt som uppfyller kraven i dessa 
regler, ska tillgängliga medel fördelas efter hur prioriterade projekten bedöms vara. Projekt 
innehållande väsentliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder och projekt av större allmänintresse ska 
därvid prioriteras. 
 
18 § 
 
Ett reservationsbeslut får fattas först efter det att kommunfullmäktige har antagit kommunens 
budget för byggnadsåret. 
 
19 § 
 
I ett reservationsbeslut ska en reservation av medel för en viss ansökan om byggnadsbidrag anges i 
procent av bidragsberättigade verkliga byggnadskostnader. Reservationsbeslutet ska därutöver ange 
ett tak i kronor angivet till exempel med texten ”dock högst x kr”. Takbeloppet i kronor ska vara 
angiven procent av de i ansökan bidragsberättigade kalkylerade kostnaderna. 
 
Ett reservationsbeslut ska vidare innehålla information om  

1. att en reservation förfaller om ansökan om byggnadsbidrag avslås, samt 
2. att sökanden är skyldig att senast den 15 november året efter byggnadsåret till 

ansvarig myndighet lämna en anmälan att byggnadsarbetena är slutförda 
alternativt en rapport och en ekonomisk redovisning av projektet. 

20 § 
 

Ett reservationsbeslut ska skickas till sökandena i de projekt som medel har reserverats för. 
 
Beslutet ska därutöver skickas till kommunens ekonomiavdelning för uppbokning i kommunens 
bokföring. 
 
Användning av outnyttjade medel 
 
21 § 
 
Särskilt anvisade medel som inte reserveras för någon ansökan, får ansvarig myndighet använda för 
att finansiera åtgärd på enskild väg som finns upptagen i en trafikplan. 
 
Redovisning  
 
22 § 
 
Sökanden ska till ansvarig myndighet anmäla när byggnadsarbetena är slutförda. Till anmälan ska 
bifogas en ekonomisk redovisning som visar kostnaderna för projektet och kopior på fakturor och 
kvitton som styrker kostnaderna.  
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Anmälan med tillhörande handlingar ska lämnas in senast den 15 november året efter byggnadsåret. 
Om byggnadsarbetena inte är slutförda vid denna tidpunkt, ska sökanden i stället till ansvarig 
myndighet lämna in en rapport på vad som återstår att utföra och anledningen till att projektet inte 
är slutfört. Anmälan med tillhörande handlingar ska i så fall inlämnas så snart byggnadsarbetena är 
slutförda, dock innan det inte längre föreligger förutsättningar att bevilja byggnadsbidrag enligt 26 
§. 
 
Om ansvarig myndighet begär det, ska sökanden visa upp sökandens bokföring för aktuell period 
med tillhörande verifikat i original och låta myndigheten kopiera materialet. 
 
23 § 
 
Om en kopia av ansökan om myndighetstillstånd har bifogats ansökan om byggnadsbidrag, ska 
sökanden till ansvarig myndighet inge en kopia av beslutet i myndighetstillståndsärendet efter det 
att beslutet har meddelats. 
 
Beslut om bidrag 
 
24 § 
 
Ansvarig myndighet kontrollerar att byggnadsarbetena har färdigställts i enlighet med ansökan eller 
i enlighet med av myndigheten godkända förändringar samt att ingiven redovisning styrker 
bidragsberättigade kostnader i projektet. 
 
25 § 
 
Byggnadsbidrag ska beviljas om 

1. medel har reserverats för projektet, 
2. byggnadsarbetena senast den 1 oktober andra året efter byggnadsåret är 

färdigställda i enlighet med ansökan eller i enlighet med förändringar godkända 
av ansvarig myndighet, 

3. ekonomisk redovisning med tillhörande verifikat har inlämnats senast den 1 
oktober andra året efter byggnadsåret och 

4. myndighetstillstånd har meddelats, om sådant tillstånd erfordras för att 
genomföra projektet. 

Byggnadsbidrag ska beviljas till det belopp reservationsbeslutets reservation för projektet anger, 
baserat på bidragsberättigade kostnader i inlämnad redovisning. I bidragsbeslutet ska ett beviljat 
bidrag anges i kronor. 
 
26 § 
 
En ansökan om byggnadsbidrag ska avslås helt eller delvis 

1. om ansökan har inkommit för sent enligt 16 § eller 
2. om byggnadsbidrag inte ska beviljas enligt 25 §. 
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27 § 
 
Ett beslut i bidragsärendet ska skickas till sökanden. 
 
Ett beslut i bidragsärende, i vilket medel tidigare har reserverats, ska därutöver skickas till 
kommunens ekonomiavdelning för erforderlig åtgärd i kommunens bokföring. 
 
Utbetalning av bidrag 
 
28 § 
 
Efter det att ett bidragsbeslut har vunnit laga kraft ska ansvarig myndighet ombesörja att underlag 
för utbetalning av beviljat bidrag skickas till kommunens ekonomiavdelning för utbetalning. Till 
underlaget för utbetalning ska en kopia av bidragsbeslutet bifogas. 
 
Trafikplanebidrag 
 
Förutsättningar för trafikplanebidrag 
 
29 § 
 
Trafikplanebidrag får lämnas om ansvarig myndighet bedömer att åtgärden ryms inom 
myndighetens ekonomiska ramar. Trafikplanebidrag får i så fall lämnas med högst 100 procent av 
kostnaden för åtgärdens utförande. 
 
Att driftsbidrag inte lämnas till anläggning som har byggts med stöd av trafikplanebidrag framgår 
av 7 §. 
 
Åtgärder som byggts med stöd av trafikplanebidrag förrättas in i gemensamhetsanläggningen. 
 
Förutsättningar för bidrag 
 
30 § 
 
I de kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av trafikplanebidrag ingår kostnader för  

1. anläggande av en ny väg, 
2. omläggning av en väg i en ny sträckning, 
3. upprustning av en väg, 
4. projektering och kontroll av punkterna 1-3, 
5. nybildning eller omprövning av en gemensamhetsanläggning enligt 

anläggningslagen (1973:1149) om förrättningen är nödvändig för att 
den ansökta åtgärden ska få genomföras, 

6. markersättningar och  
7. intrångsersättningar. 
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Bidragsberättigade kostnader är endast kostnader för att uppnå normal kommunal standard för en 
nybyggnation av ett motsvarande kommunalt objekt. 
 
31 § 
 
Trafikplanebidrag lämnas inte för kostnader avseende 

1. slitage från byggtrafik på väghållarens anläggningar och 
2. väghållarens eget arbete. 

32 § 
 
Trafikplanebidrag får inte lämnas för kostnader som har uppkommit innan ansvarig myndighet har 
godkänt ett avtal avseende åtgärd i trafikplan eller reserverat medel för en ansökan om 
trafikplanebidrag. Detta gäller dock inte projekteringskostnader. 
 
Handläggning av trafikplanebidrag 
 
33 § 
 
När ansvarig myndighet har möjlighet ekonomiskt att genomföra en sådan del av trafikplan som 
avser enskild väg, ska myndigheten uppta samtal med berörd väghållare.  
 
Är nämnden och väghållaren eniga om villkoren för att genomföra en åtgärd intagen i trafikplanen, 
får ett avtal ingås. Ett sådant avtal bör reglera projektering, utförande, kvalitet, tider, ekonomi, 
redovisning och kontroll. 
 
34 § 
 
Om ett avtal inte sluts och en väghållare i stället ansöker om trafikplanebidrag, ska 12–20 och 22–
28 §§ avseende byggnadsbidrag i tillämpliga delar gälla även för trafikplanebidrag. 

 
Övergångsregler 
 
Ikraftträdande m m 
 
35 § 
 
Dessa regler träder i kraft den 1 januari 2023, då gällande bestämmelser om bidrag till enskilda 
vägar upphör att gälla. 
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Ansökningstid för byggnation under 2023 
 
36 § 
 
Ansökan om bidrag för byggnadsåret 2023 inlämnas till ansvarig myndighet senast den 1 februari 
2023 i stället för inom den i 16 § angivna tiden. För en sådan ansökan ska de nya reglerna tillämpas. 
 
Bidrag för byggnation före 2023 
 
37 § 
 
Bestämmelser om bidrag till enskilda vägar antagna av kommunfullmäktige den 28 april 1997, § 
50, ska dock även fortsättningsvis tillämpas för bidrag beviljade före den 1 januari 2023.  

 
 
 



ALE KOMMUN
KonunuafaUmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammsmtfädesdatum Sida

1997-04-28 37(47)
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o

Kf $ 50

Ks $67

Au § A 34 Dar 70/97

Nya bestämmelser om bidrag till enskUda vägar

Nuvarande regler om bidragsgivning vid upprustning av enskilda vägar an-
togs av kommunfullniäktige 1974-06-06, § 93. En revidering av dessa regler
har gjorts av kommuiiledningsstaben som i skrivelse 1997-03-19 till kom-
munstyrelsen föreslås att fullmäktige beslutar att upphäva tidigare bidragsbe-
stämmelser och anta de nu föreslagna bestämmelserna att gälla
fr o m 1997-07-01.

Enligt förslaget föreslås att Indrag till vägar betalas ut i form av bidrag tiU
större (över 100.000 kronor) nybyggnationer och upprustningar av befint-
ligt vägnät. Bidrag föreslås ej utgå till nyexploatering. Bidrag betalas ut med
högst 10% av kalkylerad kostnad.

Ansökan tillsammans med de handlingar som sökanden önskar åberopa ska
inlämnas till kommunstyrelsen som har att inhämta tekniska kontorets be-
dömning i varje enskilt fall. Beslut om bidrag sker i samband med antagande
av budget för kommande år. Om bidrag beviljas utbetalas detta efter det att
arbetet färdigställts. Driftsbidrag betalas ej ut.

Vad gäller borgen så föreslås att kommunal borgen kan beviljas i enstaka fall
till vägförening ocii vägsamfällighet, dock högst under fem år. Borgen avser
större oaibyggnader, företrädesvis broar.

Ansökan ska inlämnas till konamunstyrelsen som har att inhämta tekniska
kontorets bedöinning i varje enskilt fall. Det är konununfullinäktige som be-
viljar borgan.

Föreslagna bestämmelser upphäver tidigare bestämmelser enligt kommun-
fuUmäktiges beslut 1974-06-06, § 93.

TttatcFändw sigB URliapbaawiairii;
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Kf S 50 forts

Ks S 67 forts

Au S A 34 forts Dnr 70/97

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

KQmmunfullmäktige beslutar

att bidrag på högst 10% av kalkylerad kostnad kan ges till större
(över 50. 000 kronor) nybyggnationer och. upprustningar av
befintligt vägnät,

att med ovan angivna ändring anta föreliggande förslag till nya bestämmelser
om bidrag för enskilda vägar att gälla fr o m 1997-07-01, samt

att därmed upphäva tidigare bestämmelser enligt kommunftdlmäktiges
beslut 1974-06-06, § 93.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Enligt arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla koxnmunstyrelsens förslag.

Exp: Tekniska nämnden
Hans Persson

juacGwdcs sign

M
^'
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97-03-19 Dnr

, , l A; r. KOMMUN

't, '; Ko^imunstyreisen

Dnr

Kommunstyrelsen

Förslag tUl nya bestänunelser om bidrag till enskilda vägar

Befogat föreligger förslag till bidrag till enskilda vägar. Förslaget har upprättats i samråd med tekniska
kontoret.

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige

att, med upphävande av tidigare bidragsbestämmelser enl § 93/1974, antaga föreslagna
bidragsbestämmelser att gälla fr o m 1997-07-01.

Alafors 1997-03-19

KOMMUNLEDNINGSTSTABEN

^

ja Åke Sandberg



Förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda vägar.

fl

Bidrag

Bidrag till vägar utgår i form av bidrag till större (över 100.000 kr) nybyggnationer och upprustningar
av befindigt vägnät. Bidrag utgår ej vid nyexploatering.

Bidrag utgår med högst 10 % av kalkylerad kostnad.

Ansökan åtföljt av de handlingar sökanden önskar åberopa inlänanas till koraniunstyrelsen som har
att inhämta tekniska kontorets bedöinning i varje enskilt fall.

Beslut om bidrag sker i samband med antagande av budget för kommande år.

Om bidrag beviljats utbetalas detta efter det att arbetet färdigställts.

Driftbidrag utgår ej

Borgen

Kommunal borgen kan beviljas I enstaka fall till vägförening och vägsamfällighet, dock högst under 5
år. Borgen avser större ombyggnader, företrädesvis broar.

Ansökan inlämnas till kommunstyrelsen som har att inhämta tekniska kontorets bedömning i varje
enskilt fall.

Borgen beviljas av koramunfullinäktige.

Föreslagna bestäxnmelser upphäver tidigare bestämmelser enl kommunfullmäktiges beslut § 93/1974



Från: janpeter.eldh@telia.com
Till: FN-TRAFIK
Ärende: Sv: Remiss - Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar SBN.2022.201
Datum: den 3 oktober 2022 22:50:17

Du får inte e-post ofta från janpeter.eldh@telia.com. Se varför det här är viktigt.

Hej.
 
Yttrande: Att kommunfullmäktige har anslagit medel i sin årsbudget, för ändamål som
                  beskrivs i Remissen  1 § - 37 §.
 
Jan-Peter Eldh
Ordförande Älvängens vägförening
 
 

Från: Katarina Lagerkvist <katarina.lagerkvist@ale.se> För FN-TRAFIK
Skickat: den 12 september 2022 11:39
Till: janpeter.eldh@telia.com
Ämne: Remiss - Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar SBN.2022.201
 
 
Remiss
 
Här kommer en remiss gällande Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.
 
Nedan finns ett antal punkter som beskriver reglerna i korthet, men var god och läs
bifogade regler i sin helhet innan remissyttrande skickas in.
 

Bidrag får inom detaljplanelagd allmän plats lämnas för områden för gång-, cykel-
eller biltrafik, om den allmänna platsen enligt detaljplanen ska vara under enskilt
huvudmannaskap.
Bidrag får utom detaljplanelagt område lämnas för enskild vägs områden för
gång-, cykel- eller biltrafik som har ett allmänt intresse som trafikled.
Såsom ytterligare förutsättning för att en väg ska vara bidragsberättigad gäller att
vägen hålls öppen för allmän trafik.
Kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar lämnas inte

 
Trafikplanebidrag får lämnas om ansvarig myndighet bedömer att åtgärden ryms
inom myndighetens ekonomiska ramar. Trafikplanebidrag får i så fall lämnas med
högst 100 procent av kostnaden för åtgärdens utförande (inklusive projektering).
Trafikplanebidrag får lämnas oavsett projektens storlek.

 
Byggnadsbidrag får lämnas endast för projekt med en kostnad överstigande 1
miljon kronor.
Byggnadsbidrag får lämnas om kommunfullmäktige för aktuellt budgetår har
anslagit särskilda medel för ändamålet bidrag till enskilda vägar och bidraget
avser bidragsberättigade vägar. Byggnadsbidrag får i så fall lämnas i mån av
tillgång på medel med högst tio procent av bidragsberättigade kostnader.
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Remissyttrande skickas till trafik@ale.se senast 3 oktober 2022.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Katarina Lagerkvist
Trafikingenjör
__________________
 

Sektor samhällsbyggnad
Ledetvägen 6
SE-449 80 Alafors
0303-703473
E-post: katarina.lagerkvist@ale.se
www.ale.se
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 252 Dnr SBN.2022.201

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
förvaltningens förslag till regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.

Motivering till beslut

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av
reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört
ansvaret för bidrag till enskilda vägar från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden. 1997 års bestämmelser behöver därmed skrivas om.

Sammanfattning

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om
bidrag till enskilda vägar, med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen
vid antagandet den 28 april 1997, § 50.

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående
övertagande av väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter
bland annat uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med
framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens
tätorter. Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022, § 74, upphävt övriga
beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till regler om kommunalt bidrag till
enskilda vägar. Förslaget är anpassat till en organisation med
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig myndighet och innehåller två typer
av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag. Byggnadsbidrag får lämnas
till byggnationer och upprustningar av befintligt vägnät till projekt med en
kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag får lämnas
med max 10 procent av godkända kostnader.
Trafikplanebidrag får lämnas till åtgärder som finns upptagna i en kommunal
trafikplan och innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom
kommunen har prioriterat projektet genom att ta in det i en kommunal trafikplan.
Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända kostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-11
Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar (förvaltningens förslag), 2022-10-
28
1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda vägar, 2022-10-24

15(31)



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-04-28, § 50 (med beslutade ändringar av
1997 års förslag), 1997-04-28
Remissyttrande Nol Alafors vägförening, 2022-09-29
Remissyttrande Älvängens vägförening, 2022-10-03

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Handläggaren

Delges:

Nol Alafors vägförening
Älvängens vägförening

För kännedom:

Alvhems vägförening
Bohus Surte vägförening
Garnvindans vägförening
Nödinge vägförening
Vadbacka samfällighetsförening

16(31)



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(8)

Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2022.201
Datum: 2022-11-11
Trafikingenjör Katarina Lagerkvist

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens
förslag till regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.

Motivering till beslut

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av reglementen för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört ansvaret för bidrag till enskilda
vägar från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 1997 års bestämmelser behöver
därmed skrivas om.

Sammanfattning

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda
vägar, med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen vid antagandet den 28 april 1997,
§ 50.

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående övertagande av
väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter bland annat uppdragit åt
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till nya bidrag för
vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022, § 74,
upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.
Förslaget är anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig
myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag.
Byggnadsbidrag får lämnas till byggnationer och upprustningar av befintligt vägnät till
projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag får lämnas
med max 10 procent av godkända kostnader.
Trafikplanebidrag får lämnas till åtgärder som finns upptagna i en kommunal trafikplan och
innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom kommunen har prioriterat projektet
genom att ta in det i en kommunal trafikplan. Trafikplanebidrag får lämnas med max 100
procent av godkända kostnader.
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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

Mattias Mossberg Jesper Normén

Samhällsbyggnadschef Teknisk chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-11

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar (förvaltningens förslag), 2022-10-28

1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda vägar, 2022-10-24

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-04-28, § 50 (med beslutade ändringar av 1997 års
förslag), 1997-04-28

Remissyttrande Nol Alafors vägförening, 2022-09-29

Remissyttrande Älvängens vägförening, 2022-10-03

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Handläggaren

Delges:

Nol Alafors vägförening
Älvängens vägförening

För kännedom:

Alvhems vägförening
Bohus Surte vägförening
Garnvindans vägförening
Nödinge vägförening
Vadbacka samfällighetsförening

Ärendet

Bakgrund

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda
vägar med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen vid antagandet den 28 april 1997,
§ 50.
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Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av reglementen för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört ansvaret för bidrag till enskilda
vägar från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 1997 års bestämmelser behöver
därmed skrivas om.

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående övertagande av
väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter bland annat uppdragit åt
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till nya bidrag för
vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022, § 74,
upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.
Förslaget är anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig
myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag.

Byggnadsbidrag

Byggnadsbidrag motsvarar det bidrag som kan lämnas med stöd av 1997 års bestämmelser,
men får beviljas endast om kommunfullmäktige har avsatt särskilda medel för ändamålet
bidrag till enskilda vägar. Senaste dag för att lämna in ansökningar om byggnadsbidrag
föreslås vara den 1 mars året före byggnadsåret för att kommunen i budgetarbetet ska kunna
väga behovet av pengar för enskilda vägar mot andra behov.

Bidrag kan enligt 1997 års bestämmelser ges till större (över 50 000 kr) nybyggnationer och
upprustningar av befintligt vägnät. Förvaltningens förslag innebär att gränsen höjs och att
byggnadsbidrag får lämnas endast till projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en
miljon kronor. Byggnadsbidrag får lämnas med max 10 procent av godkända kostnader.
Förslaget innehåller grunder för prioritering av ansökningar om tillgängliga medel inte räcker
till alla bidragsberättigade projekt. Om projekten bedöms likvärdiga har nämnden möjlighet
att fördela tillgängliga medel proportionellt mellan projekten. Krav uppställs på att projekten
slutförs, att ekonomisk redovisning visar bidragsberättigade kostnader och att erforderliga
myndighetstillstånd har erhållits.

Trafikplanebidrag

Trafikplanebidrag avser bidrag till åtgärder upptagna i kommunens trafikplan. Bidraget är
egentligen en form av byggnadsbidrag, men är i förslaget infört som en egen bidragstyp med
andra villkor. Förvaltningens förslag innehåller inte några krav på ett projekts storlek
eftersom kommunen har prioriterat projektet genom att ta in det i en kommunal trafikplan.
Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända kostnader.

Väghållaren har ansvaret för standarden på och driften av enskild väg, oftast inom ramen för
lantmäteriets beslut om gemensamhetsanläggning. Att en åtgärd har upptagits i en kommunal
trafikplan medför inte att kommunen har övertagit ansvaret för del av en enskild väg eller del
av en allmän plats under enskilt huvudmannaskap, endast att kommunen har ansett åtgärden
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vara viktig och att kommunen är beredd att i mån av tillgängliga medel bidra till
investeringen av åtgärden i den enskilda vägen. Kräver väghållaren att kommunen ska vara
ansvarig för framtida drift och underhåll av åtgärden, saknas förutsättningar att lämna
trafikplanebidrag, oavsett om det sker genom ett avtal eller ett beslut.

Driftbidrag

Förvaltningens förslag innebär att driftbidrag inte lämnas.

För att undvika framtida diskussioner vid trafikplanebidrag klargörs det uttryckligen att
driftbidrag inte heller lämnas för drift av åtgärd upptagen i en kommunal trafikplan.

Ekonomisk bedömning

Kommunfullmäktige avgör genom beslutet om kommunens budget hur mycket som ska
avsättas som särskilda medel för ändamålet bidrag till enskilda vägar. Byggnadsbidrag får
lämnas till projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag
får lämnas med max 10 procent av godkända kostnader.

Kostnaderna för trafikplanebidrag föreslås belasta samhällsbyggnadsnämndens allmänna
medel och konkurrerar därmed med nämndens egna projekt om nämndens tillgängliga medel.
Kostnaderna för genomförande av trafikplanen kommer därmed att som tidigare tas inom
nämndens ramar. Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända kostnader.

Invånarperspektiv

Byggnadsbidraget syftar till att möjliggöra byggnation och upprustning av befintliga vägar på

enskilda vägar. Bidragen måste vara en angelägenhet av allmänt intresse och bland annat

uppfylla likställighetsprincipens krav.

Trafikplanebidraget syftar till att öka andelen gång- och cykelvägar i kommunen. Fler gång-

och cykelvägar bidrar till säkrare skolvägar för kommunens barn och unga.

Hållbarhetsperspektivet

Trafikplanebidraget syftar till att öka andelen gång- och cykelvägar i kommunen. Fler gång-

och cykelvägar bidrar till att fler kommuninvånare kan välja hållbara resesätt.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunalt bidrag till enskild väghållning

Av 2 kap 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen) framgår
att kommuner får lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för.
Motsvarande bestämmelse finns inte för väg som enskilda väghållare ansvarar för. För att stöd
ska kunna lämnas krävs därmed att stödet omfattas av kommunernas allmänna kompetens i 2
kap kommunallagen. Detta innebär förenklat att det ska vara en angelägenhet av allmänt
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intresse och att ett antal principer måste iakttas. De viktigaste principerna är
lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

Likställighetsprincipen är den princip som kan skapa formuleringsproblem vid stöd till vissa
grupper. Likställighetsprincipen har i 2 kap 3 § kommunallagen formulerats på det sättet att
kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Detta innebär att kommunen ska behandla kommunmedlemmarna med objektivitet och
rättvisa.

Sammanfattningsvis kan sägas att drift och underhåll av gator och andra allmänna platser som
kommunen är huvudman för är obligatoriska uppgifter för kommunen (6 kap 21 § plan- och
bygglagen (2010:900) (PBL) och 2 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning). Att lämna bidrag till enskilda väghållare är frivilligt, men
bidragen måste vara en angelägenhet av allmänt intresse och bland annat uppfylla
likställighetsprincipens krav.

Statsbidrag till enskild väghållning

Staten lämnar genom Trafikverket bidrag till vissa enskilda vägar i enlighet med förordning
(1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning (statsbidragsförordningen). Förordningen
innehåller ett antal förutsättningar för att en väg ska vara berättigad till statsbidrag.

Statliga byggnadsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel med högst 75 procent av
kostnaderna.

Statliga årliga driftbidrag får lämnas till genomfartsvägar med högst 80 procent av
kostnaderna för driften.

Statliga årliga driftbidrag får lämnas till vägar som tillgodoser ett kommunikationsbehov för
fast boende utanför bebyggelseområdet eller är av väsentlig betydelse för näringslivet eller
det rörliga friluftslivet med högst 70 procent av kostnaderna för driften.

Remissyttrande

Remiss har skickats 2022-09-12 till Alvhems vägförening, inget remissvar har inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Bohus Surte vägförening, inget remissvar har inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Garnvindans vägförening, inget remissvar har inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Nol Alafors vägförening och har kommit åter 2022-09-
29. Nedan följer ett sammandrag av yttrandet:

Enligt stadgarna skall Nol-Alafors vägförening utföra drift och underhåll av de vägar som
ingår i vägföreningen. Vägföreningen får alltså inte utföra någon nybyggnad av vägar. Bidrag
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blir därför aktuellt när det avser upprustning av befintligt vägnät t ex ny beläggning,
förstärkningsarbeten, reparation av broar mm. Kan också bli aktuell med att ersätta en
gammal bro med en ny om den gamla inte går att reparera.

Det har hittills varit mycket ovanligt med projekt med en kostnad på över en miljon kronor,
gränsen för bidrag borde vara 0,5 miljoner kronor.

Det borde vara möjligt att få bidrag som är större än 10 %, i speciella fall.

Om det uppstår en akut situation bör kommunen ha möjlighet att bevilja bidrag i efterhand.

Om ett projekt kommer att pågå under två kalenderår bör kommunen ha möjlighet att fatta
beslut om ett totalt bidrag för projektet.

Det vore bra om ansökan om bidrag kunde inlämnas t ex senast 1 maj året före projektets
genomförande.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Nödinge vägförening, inget remissvar har inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Vadbacka samfällighetsförening, inget remissvar har
inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Älvängen vägförening och har kommit åter 2022-10-03
med följande svar:
Att kommunfullmäktige har anslagit medel i sin årsbudget, för ändamål som beskrivs i
Remissen  1 § - 37 §.

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

För byggnadsbidrag innebär förvaltningens förslag att kommunens process är uppdelad i tre
faser.

· Kommunfullmäktige avgör genom beslutet om kommunens budget hur mycket som
ska avsättas som särskilda medel för ändamålet bidrag till enskilda vägar.

· Samhällsbyggnadsnämnden reserverar genom ett reservationsbeslut medel för de
projekt som får rätt till bidrag, efter det att kommunfullmäktige har antagit
kommunens budget för byggåret. Detta bör ett normalår medföra att väghållaren efter
nämndens beslut har möjlighet att upphandla och starta projektet redan hösten före
byggnadsåret.
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· Ett beslut om att bevilja ett bidrag i kronor fattas när ett projekt är färdigbyggt och
slutredovisat. Bidragsbesluten är tänkta att kunna delegeras, eftersom bidrag för ett
projekt ska beviljas enligt reservationsbeslutet om projektet är slutfört, redovisningen
visar bidragsberättigade kostnader och erforderliga myndighetstillstånd har erhållits.

För trafikplanebidrag innebär förvaltningens förslag att när ansvarig myndighet har

ekonomisk möjlighet att genomföra en sådan del av trafikplan som avser enskild väg, ska

myndigheten uppta samtal med berörd väghållare. Är nämnden och väghållaren eniga om

villkoren för att genomföra en åtgärd intagen i trafikplanen, får ett avtal ingås.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det under överskådlig framtid kommer att finnas
begränsade resurser som kan avsättas för bidrag till enskilda vägar och att resurserna kan
komma att variera efter kommunens ekonomiska läge olika år.

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar bör enligt förvaltningens mening innehålla
två typer av investeringsbidrag, dels byggnadsbidrag som till stora delar motsvarar 1997 års
bestämmelser om bidrag till enskilda vägar, dels trafikplanebidrag som lämnas för åtgärder
vilka kommunen har prioriterat genom att ta in dem i en kommunal trafikplan. Eftersom
kommunen har ett intresse av att trafikplanen genomförs finns enligt förvaltningens mening
skäl att villkoren är förmånligare för trafikplanebidrag.

Förvaltningens förslag innebär att byggnadsbidrag belastar särskilt av kommunfullmäktige
anvisade medel och att trafikplanebidrag belastar nämndens allmänna medel. Vid
byggnadsbidrag får kommunfullmäktige därigenom vid antagandet av kommunens budget
möjlighet att varje år utifrån kommunens ekonomiska situation väga behovet av kommunala
pengar för enskilda vägar mot behovet av kommunala pengar för andra kommunala intressen.
Förvaltningen gör bedömningen att det motsatta bör gälla vid trafikplanebidrag, dels för att
kommunen redan har prioriterat åtgärden genom att inta den i en kommunal trafikplan, dels
för att undvika en diskussion om rättvisan i fördelningen av pengar mellan projekt initierade
av kommunen och projekt initierade av väghållaren.

Att hantera bidragsansökningar medför administrativt arbete för både kommunen och sökande
väghållare. Enligt 1997 års bidragsbestämmelser kan bidrag ges till projekt över 50 000 kr
vilket medför ett maximalt bidrag (10 %) om 5 000 kr vid ett projekt på 50 001 kr. För att inte
dra i gång administrativt arbete för mindre bidrag bör byggnadsbidrag enligt förvaltningens
mening endast komma i fråga för större byggnationer och upprustningar. Förvaltningen
föreslår därför att byggnadsbidrag endast lämnas till projekt över en miljon kronor, vilket
skulle medföra ett maximalt bidrag (10 %) om 100 000 kr vid ett projekt på 1 000 001 kr.
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Förvaltningen gör bedömningen att högst tio procent av bidragsberättigade kostnader är en
rimlig avvägning av hur stort byggnadsbidrag som ska få lämnas. Förvaltningen föreslår
därför inte någon ändring av procentsatsen för byggnadsbidrag jämfört med 1997 års
bestämmelser. Förvaltningen gör bedömningen att motsvarande begränsningar inte bör göras
som förutsättning för trafikplanebidrag, eftersom kommunen vid trafikplanebidrag har
prioriterat åtgärden genom att föra in den i en kommunal trafikplan.

Driftbidrag skulle medföra ökade kostnader som i princip skulle låsa kommunens kommande
budgetar, eftersom det synes vara mindre lämpligt att driftbidrag till enskilda vägar skulle
variera mellan budgetåren. Driftbidrag skulle därutöver leda till en avsevärt ökad
administration. Förvaltningen föreslår därför att driftbidrag inte införs.

Förslaget till nya regler är tyvärr mer svårlästa, men är formulerade för att ge klarare regler
med större förutsebarhet. Förslaget skiljer även klarare på kommunfullmäktiges
ställningstagande om medelstilldelning i budgeten och myndighetens tillämpning av
regelsystemet vid bidragsgivning.

Upplevda orättvisor i lagar och förordningar kan enligt förvaltningens bedömning inte
åtgärdas genom kommunala bidragsregler, utan måste åtgärdas av riksdag eller regering
genom ändringar av PBL, väglagen eller statsbidragsförordningen. Den kommunala
kompetensens krav på angelägenhet av allmänt intresse och likställighet utgör enligt
förvaltningens bedömning från det statliga systemet fristående förutsättningar för ett
kommunalt bidragssystem.
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• Om det uppstår en akut situation t ex en bro rasar och den måste ersättas så fort som möjligt bör
kommunen ha möjlighet att bevilja bidrag i efterhand.
Kommentar:
Dessa bidragsregler är tänkta för projekt av planerad karaktär och tar inte hänsyn till extraordinär oförutsedd
händelse.

• Om ett projekt kommer att pågå under två kalenderår bör kommunen ha möjlighet att fatta
beslut om ett totalt bidrag för projektet. Det kan t ex bli aktuellt vid arbeten i vatten där
Vattendomstolen har beslutat om att delar av arbetet skall utföras under viss tidsperiod. Att dela
projektet i flera projekt medför ekonomisk osäkerhet för vägföreningen.
Kommentar:
Vi tar till oss synpunkten och är medvetna om att projekt kan pågår under flera kalenderår.

• Beslut om vilka arbeten som bör utföras fattas normalt på årsstämman, som håll under mars
månad. Det vore bra om ansökan om bidrag kunde inlämnas t ex senast 1 maj året före projektets
genomförande.
Kommentar:
Kommunfullmäktige beslutar kommunens budget i juni varje år, exklusive valår. Tiden för beredning i
samhällsbyggnadsförvaltningen samt beslut kräver en handläggningstid på cirka 3 månader varför ansökan om
byggnadsbidrag behöver inkomma senast 1 mars året före byggnadsåret. Inkommer ansökan efter 1 mars behandlas
ansökan året därpå.

Med vänlig hälsning

Trafikingenjör Katarina Lagerkvist
E-post: katarina.lagerkvist@ale.se



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-02-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 34 Dnr KS-SOU.2022.655

Interna kontrollplaner 2023 – alla nämnder och bolag

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna

sammanställningen av nämndernas och styrelsens interna kontrollplaner 2023.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt

tillfredsställande sätt. Alla nämnder har en beslutad intern kontrollplan som

bygger på risk- och väsentlighetsanalyser inom följande områden: ekonomi,

regelverk och verksamhet.

I intern kontrollplan 2023 fokuserar samtliga nämnder övervägande på området

verksamhet. Riskerna berör områden som bristande lokalförsörjning,

kompetensbrist, brister i dokument-/informationshantering och samt bristande

kännedom om arbete i verksamhetssystem. Även risker kopplade till

omorganisation samt medarbetares återgång i arbete efter sjukskrivning lyfts.

AB Alebyggens identifierade och prioriterade risker i intern kontrollplan 2023

fokuserar på områdena arbetsmiljö, dokument och IT samt ekonomisystem

och administration. Alla nämnder och styrelser har i sina interna kontrollplaner

kontrollmoment för att säkerställa att en process eller rutin följs och att den är

funktionell. Nämnderna har också planerade åtgärder för att minimera risker

eller den påverkan de har på verksamheten. Uppföljning av de interna kontroll-

planerna sker per sista februari 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-23

Intern kontrollplan 2023 - AB Alebyggen

Intern kontrollplan 2023 - Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2023 - Kultur- och fritidsutskottet

Intern kontrollplan 2023 - Samhällsbyggnadsnämnden

Intern kontrollplan 2023 - Socialnämnden

Intern kontrollplan 2023 - Servicenämnden

Intern kontrollplan 2023 - Utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2023 - Överförmyndarnämnden
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-02-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utvecklingsledare

För kännedom

Kommunchef

Samtliga förvaltningschefer

VD för AB Alebyggen
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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS-SOU.2022.655
Datum: 2023-01-23
Utvecklingsledare Sara Botö
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Kommunstyrelsen

Interna kontrollplaner 2023 – alla nämnder och bolag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanställningen

av nämndernas och styrelsens internkontrollplaner 2023.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den interna kontrollen

är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Alla nämnder har en beslutad internkontrollplan som bygger på risk- och

väsentlighetsanalyser inom följande områden: ekonomi, regelverk och verksamhet.

I internkontrollplan 2023 fokuserar samtliga nämnder övervägande på området verksamhet.

Riskerna berör områden som bristande lokalförsörjning, kompetensbrist, brister i dokument-/

informationshantering och samt bristande kännedom om arbete i verksamhetssystem. Även

risker kopplade till omorganisation samt medarbetares återgång i arbete efter sjukskrivning

lyfts. Alebyggens identifierade och prioriterade risker i internkontrollplan 2023 fokuserar på

områdena arbetsmiljö, dokument och IT samt ekonomisystem och administration. Alla

nämnder och styrelser har i sina internkontrollplaner kontrollmoment för att säkerställa att en

process eller rutin följs och att den är funktionell. Nämnderna har också planerade åtgärder

för att minimera risker eller den påverkan de har på verksamheten. Uppföljning av

internkontrollplanerna sker per sista februari 2024.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef Strategi och uppföljning



2(4)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-23

Intern kontrollplan 2023 - AB Alebyggen

Intern kontrollplan 2023 - Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2023 - Kultur- och fritidsutskottet

Intern kontrollplan 2023 - Samhällsbyggnadsnämnden

Intern kontrollplan 2023 - Socialnämnden

Intern kontrollplan 2023 - Servicenämnden

Intern kontrollplan 2023 - Utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2023 - Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Utvecklingsledare
sara.boto@ale.se

För kännedom

Avdelningschef SoU
daniela.olmunger@ale.se

Samtliga förvaltnings-/utskottschefer och Alebyggens VD
asa.ericson@ale.se
ebba.gierow@ale.se
johan.redlund@alebyggen.se
maria.augustsson@ale.se
maria.reinholdsson@ale.se
mattias.mossberg@ale.se
staffan.lekenstam@ale.se

Ärendet

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den interna kontrollen

är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Alla nämnder

har en beslutad internkontrollplan som bygger på risk- och väsentlighetsanalyser inom

följande områden: ekonomi, regelverk och verksamhet. I internkontrollplan 2023 fokuserar

samtliga nämnder övervägande på området verksamhet. Riskerna berör områden som

bristande lokalförsörjning, kompetensbrist, brister i hantering av information, dokument,

mailto:Sara.boto@ale.se
mailto:daniela.ollmunger@ale.se
mailto:Asa.ericson@ale.se
mailto:Ebba.gierow@ale.se
mailto:Johan.redlund@alebyggen.se
mailto:Maria.augustsson@ale.se
mailto:Maria.reinholdsson@ale.se
mailto:Mattias.mossberg@ale.se
mailto:Staffan.lekenstam@ale.se
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personuppgifter och verksamhetssystem. Även risker kopplade till omorganisation samt

medarbetares återgång i arbete efter sjukskrivning lyfts. Alebyggens identifierade och

prioriterade risker i internkontrollplan 2023 fokuserar på områdena arbetsmiljö, dokument

och IT samt ekonomisystem och administration.

Alla nämnder och styrelser har i sina internkontrollplaner kontrollmoment för att säkerställa

att en process eller rutin följs och att den är funktionell. Nämnderna har också planerade

åtgärder för att minimera risker eller den påverkan de har på verksamheten. Uppföljning av

internkontrollplanerna sker per sista februari 2024.

Ekonomisk bedömning

Inga ekonomiska kostnader kopplade till detta beslut. Syftet med internkontroll är att säkra en

effektiv och rättssäker förvaltning och att undgå allvarliga fel. Detta gäller inte minst den

ekonomiska förvaltningen.

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

Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§

Riktlinjer för intern kontroll i Ale kommun Dnr KS.2020.512

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Förvaltningen ansvarar för att de uppföljande kontroller och åtgärder som beskrivs i

respektive nämnds och styrelses internkontrollplan genomförs.Uppföljning av

internkontrollplaner 2023 ska ske senast 2024-02-28.
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Förvaltningens bedömning

Sammanställningen av nämndernas och styrelsens internkontrollplaner är i sig en del av den

interna styrningen och kontrollen eftersom den ger möjlighet att säkerställa att samtliga

nämnder och styrelser arbetar med riskanalyser på ett systematiskt och samordnat sätt. Den

sammanställda redovisningen i Ale kommuns koncern för 2023 ska ge en bild av de

riskområden som verksamheterna bedömer som viktigast att ha fokus på under

verksamhetsåret. Samtliga nämnder och styrelsen har även planerat uppföljande kontroller för

att se om en risk har inträffat samt åtgärder för att minska risker eller den påverkan de kan ha

på verksamheten. Förvaltningen bedömer att nämnderna har en systematisk riskbedömning

och hantering.
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1 Årets prioriterade risker 
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  Konsekvens 

 

Hög (Åtgärdas snarast) Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 3 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska 
uppstå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verk-
samheten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 

 

 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Verksamhet Ledning, styrning, 
kommunikation och 
organisation 

 
Bristande kunskap, sup-
port och hjälp med verk-
samhetssystem 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

2 

3 1 

2 1 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Sektor socialtjänst befinner sig i en kritisk period med många och viktiga införanden, där både interna och 
externa roller utifrån förvaltningsmodellen fyller en avgörande funktion. Det skulle få oönskade konse-
kvenser för sektorn om någon förändring sker avseende detta. 

Personal 
 

Otillräckligt med personal 
med rätt kompetens 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 

I takt med att allt fler blir äldre och att de i arbetsför ålder inte ökar i samma takt ökar risken för att verk-
samheten inte lyckas rekrytera tillräckligt med personal med rätt kompetens. Då hela den offentliga 
sektorn står inför samma utmaning konkurrerar man om samma arbetskraft. Konsekvensen kan bli att 
verksamheten tvingas prioritera bland de insatser som ska ges till den enskilde. 

 
Långtidssjukfrånvaro blir 
onödigt utdragen. 

3. Möjligt 3. Kännbar 9.Bör åtgärdas 

 Rehabprocessen kommer inte alltid igång tillräckligt fort vilket får till konsekvens att medarbetare blir 
hemma på grund av sjukskrivning längre än nödvändigt. Sannolikheten för en lyckad återgång till arbetet 
ökar ju fortare rehabprocessen kommer igång. 
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2 Årets planerade kontroller 

2.1 Ledning, styrning, kommunikation och organisation 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Bristande kunskap, 
support och hjälp med 
verksamhetssystem 

Följsamhet 
 
Vad kontrolleras? 
Följsamhet till förvalt-
ningsmodellen, både 
internt och externt, för att 
säkerställa måluppfyllelse 
enligt beslutad tidsaxel. 
 
Hur sker kontrollen? 
Genom löpande utvärde-
ring av de rollforum som är 
kopplade till förvaltnings-
modellen. 
 
När utförs kontrollen? 
Löpande uppföljningar 
 
 

Administrativ chef Följsamhet till förvalt-
ningsmodellen 

Inventering 

2.2 Personal 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Otillräckligt med 
personal med rätt kompe-
tens 

Följsamhet 
 
Vad kontrolleras? 
Följsamhet till uppdragsbe-
skrivning för arbetsgruppen 
"Hållbar bemanning" 
 
Hur sker kontrollen? 
Genom återrapportering 
 
När utförs kontrollen? 
Kontroll sker både kontinu-
erligt och i och med åter-
rapportering till sektorled-
ning två gånger per år. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Eventuella fattade beslut 
dokumenteras i minnesan-
teckningar från sektorled-
ningens möten, samt 
minnesanteckningar från 
arbetsgruppens möten. 
 

Sektorchef Följsamhet till uppdrags-
beskrivning 

Inventering 

Progress av gruppens arbete i relation till målen i upp-
dragsbeskrivningen. 

Kompetens 
 
Vad kontrolleras? 
Antal medarbetare som 
genomgår de olika utbild-
ningarna. 
 
Hur sker kontrollen? 
Kontinuerligt via deltagar-
listor. 
Återkoppling från externa 
utbildare. 
 
När utförs kontrollen? 
Kontinuerligt under året 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Deltagarlistor, examensbe-

Verksamhetschef Antal medarbetare som 
gått utbildningarna 

Inventering 

Kontroll av deltagarlistor på utbildningar samt uppgifter 
från externa utbildare. 
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Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

vis etc. 
 

 Långtidssjukfrånvaro 
blir onödigt utdragen. 

Statistik och deltagande i 
utbildning 
 
Vad kontrolleras? 
Långtidssjukfrånvaron 
Hur många enhetschefer 
som deltagit i HRs utbild-
ningar om rehab. 
 
När utförs kontrollen? 
I delårsuppföljningarna 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Sjukfrånvaron dokumente-
ras i delårsrapporterna. 
Medverkande på HRs 
utbildningar dokumenteras 
i uppföljning av internkon-
trollplanen. 
 

Sektorchef Statistik sjukfrånvaro 
(långtid) 

Utdata från system 

Antal enhetschefer som 
deltagit i HRs utbildning-
ar om rehabilitering 

Inventering 
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3 Årets planerade åtgärder 

3.1 Ledning, styrning, kommunikation och organisation 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Pågående 
med avvikelse 

Löpande utvärdering Följa upp följsamhet till förvaltningsmo-
dellen, både internt och externt, för att 
säkerställa måluppfyllelse enligt beslutad 
tidsaxel.  
Kontroller sker genom löpande utvärdering 
av de rollforum som är kopplade till förvalt-
ningsmodellen. 

2023-01-01 2023-12-31 

3.2 Personal 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Pågående 
med avvikelse 

Fortsatt arbete i gruppen för hållbar be-
manning 

Flerårigt arbete mellan de schemaburna 
verksamheterna i syfte att hitta alternativa 
lösningar på både kort- och långsiktig 
rekrytering. 

2023-01-01 2023-12-31 

 Pågående 
med avvikelse 

Deltagande i kommuncentral arbetsgrupp 
för kompetensförsörjning. 

Gruppens uppdrag innefattar att arbeta 
med kompetensförsörjningsfrågor som 
gynnas av en central hantering. 

2023-01-01 2023-12-31 

 Pågående 
med avvikelse 

Kompetensutveckling/-förstärkning VoC 
Kompetensstegen 
Specialistutbildningarna (stimulansmedel) 
Internutbildningar inom hälso- och sjukvår-
den 
Basutbildningspaket FS 

2023-01-01 2023-12-31 

 Ej påbörjad 
Kompetensutveckling av enhetschefer 
samt förtätad samverkan med HR. 

Kompetensutveckling av enhetschefer 
samt förtätad samverkan med HR. 

2023-01-01 2023-12-31 
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1 Inledning 

Enligt kommunallagen ska nämnder se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full-
mäktige har bestämt, och i enlighet med de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksam-
heten liksom på ett i övrigt tillfredsställande sett. 

Överförmyndarnämnden ska som kommunal tillsynsmyndighet därmed fullgöra överförmyndarens uppgifter en-
ligt i huvudsak  föräldrabalken, men också övriga uppgifter som åligger överförmyndarnämnden enligt annan lag-
stiftning. 

Denna interna kontrollplan är ett av nämndens verktyg som använts för att säkerställa verksamhetsmässiga och 
ekonomiska mål. Den är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna kontrollera och uppnå att: 

• verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

• verksamhetens finansiella rapportering och information är tillförlitlig 

• verksamheten följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

• verksamheten upptäcker och eliminerar allvarliga fel 

Överförmyndarnämndens interna kontrollplan bygger på en genomtänkt risk- och väsentlighetsanalys för verk-
samheten och dess rutiner och processer.  Den innefattar också de kontrollaktiviteter som ska göras och vem 
som är ansvarig för uppföljning och eventuella åtgärder. 

Åtgärder och uppföljning enligt intern kontroll 

Genom god planering och utförande är flera åtgärder enligt denna interna kontrollplan naturligt integrerad i 
överförmyndarnämndens verksamhet. 

En särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen beslutas varje år. Genomförd intern kontroll doku-
menteras i Stratsys och avrapporteras till överförmyndarnämnden vid närmaste följande sammanträde. Doku-
menterad uppföljning fastställs av nämnden och översändes därefter, i enligt med Riktlinjer för intern kontroll i Ale 
kommun (KS 2021-06-08 § 133), till kommunstyrelsen senast den 28 februari nästföljande år. 
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2 Bruttolista risker 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi Arvodesbeslut 
 

Godtyckliga arvo-
desnivåer 

2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Hantering av leve-
rantörsfaktura och 
kontering 

 
Hantering av faktu-
ror 

3. Möjligt 2. Lindrig 6. Bör åtgärdas 

Regelverk Arvodesbeslut 
 

Felaktig betalare av 
arvode 

2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

 
Arvodering för fel 
omfattning 

2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Omprövning av för-
valtarskap  

Felaktig begräns-
ning av huvudman-
nens rättshand-
lingsförmåga. 

2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Verksamhet Granskning av årsre-
dovisningar, process  

Förbiseende vid 
granskning. 

2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Kontroll av ställföre-
trädare  

Olämpliga ställföre-
trädare 

2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 
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3 Årets prioriterade risker (gula och röda) 
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  1 2 3 4 5 

  Konsekvens 

 

Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 7 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska upp-
stå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verksam-
heten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 

 

 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi Arvodesbeslut 
 

Godtyckliga arvodesnivåer 2. Mindre sanno-
likt 

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

2 

7 

6 5 4 3 1 

7 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Hantering av leve-
rantörsfaktura och 
kontering 

 
Hantering av fakturor 3. Möjligt 2. Lindrig 6. Bör åtgärdas 

Regelverk Arvodesbeslut 
 

Felaktig betalare av arvode 2. Mindre sanno-
likt 

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

 
Arvodering för fel omfatt-
ning 

2. Mindre sanno-
likt 

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Omprövning av för-
valtarskap  

Felaktig begränsning av 
huvudmannens rättshand-
lingsförmåga. 

2. Mindre sanno-
likt 

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Verksamhet Granskning av års-
redovisningar, pro-
cess 

 
Förbiseende vid gransk-
ning. 

2. Mindre sanno-
likt 

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Kontroll av ställföre-
trädare  

Olämpliga ställföreträdare 2. Mindre sanno-
likt 

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 
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4 Årets planerade kontroller 

4.1 Arvodesbeslut 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Felaktig betalare av 
arvode 

Kontroll av betalare av ar-
vode 
 
Vad kontrolleras? 
Arvodesbeslut 
 
Hur sker kontrollen? 
Ansvarig chef gör stickprov 
ur akter förda vid överför-
myndarnämnden. Arvodes-
beslut genomlyses tillsam-
mans med årsräkning för 
året som beslutet avser 
med avsikt att kontrollera 
huruvida huvudmannens 
tillgångar eller inkomster är 
sådana att hen ska betala 
arvodet själv eller ej och att 
arvodesbeslutet är däref-
ter. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång årligen, företrä-
desvis under sensom-
mar/höst när större delen 
av årsräkningar granskats 
och därmed arvoderats. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Skriftligt i Stratsys. Rappor-
teras separat såväl till 
nämnd som kommunfull-
mäktige i enlighet med vad 
som beslutats; i samband 
med årsredovisning. 
 

Administrativ chef Kontroll av arvoden (be-
talare) 

Stickprov 

Kontroll att arvodeskostnaden belastar rätt part, det vill 
säga huvudmannen eller kommunen, baserat på tillgångar 
och inkomster, vilka anges Föräldrabalken. 

 Arvodering för fel om-
fattning 

Kontroll av att arvode utgår 
för rätt omfattning 
 
Vad kontrolleras? 
Arvodesbeslut 
 
Hur sker kontrollen? 
Ansvarig chef gör stickprov 
ur akter förda vid överför-
myndarnämnden. Arvodes-
beslutets omfattning kon-
trolleras gentemot vilka de-
lar som enligt tingsrättens 
beslut ingår i uppdraget. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång årligen, företrä-
desvis under sensom-
mar/höst när större delen 
av årsräkningarna grans-
kats och därmed arvode-
rats 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Skriftligt i Stratsys. Avrap-
portering till nämnden sker 
vid efterföljande samman-
träde. Den årliga uppfölj-
ningsrapporten fastställs av 
nämnden och översändes, 
i enlighet med Ale kom-
muns riktlinjer om intern 
kontroll, till kommunstyrel-
sen senast den 28 februari 

Administrativ chef Kontroll av arvoden (om-
fattning) 

Stickprov 

Kontroll att arvodesbeslut stämmer överens med uppdra-
gets omfattning enligt tingsrättens tidigare beslut om an-
ordnande eller förändring. 
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Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

året därpå. 
 

4.2 Granskning av årsredovisningar, process 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Förbiseende vid 
granskning. 

Kontroll av efterlevnad av 
upprättad granskningspro-
cess. 
 
Vad kontrolleras? 
Gransknings-PM 
 
Hur sker kontrollen? 
Kontroll att Gransknings-
PM finns i akter med god 
man eller förvaltare och att 
detta används i samband 
med granskning samt att 
uppföljning av detsamma 
sker från år till år. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång årligen, företrä-
desvis under fjärde kvarta-
let när större delen av års-
räkningarna har granskats 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Skriftligt i Stratsys. Avrap-
portering till nämnden sker 
vid efterföljande samman-
träde. Den årliga uppfölj-
ningsrapporten fastställs av 
nämnden och översändes, 
i enlighet med Ale kom-
muns riktlinjer om intern 
kontroll, till kommunstyrel-
sen senast den 28 februari 
året därpå. 
 

Administrativ chef Efterlevnad av gransk-
ningsprocess 

Stickprov 

Kontroll att framtagen checklista för granskning av årsräk-
ningar används. Detta för att minska risken att viktiga kon-
trollområden utelämnas, eller att uppföljning från note-
ringar från tidigare år ej följs upp. 

4.3 Kontroll av ställföreträdare 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Olämpliga ställföreträ-
dare 

Kontroll av ställföreträdare 
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll att handläggare i 
samband med förordnande 
vid byte av ställföreträdare 
gör sedvanliga kontroller 
hos kronofogde och poli-
sens belastningsregister. 
 
Ovanstående kontroller av 
samtliga ställföreträdare 
med aktiva ärenden ska 
göras en gång om året (se-
dan 2016). 
 
Hur sker kontrollen? 
Ansvarig chef gör stickprov 
ur akter förda vid överför-
myndarnämnden varvid 
kontroll görs huruvida 
nämnda kontroller av till-
tänkta ställföreträdare görs 
vid nytt ärende, liksom 
huruvida samtliga ställföre-
trädare med aktiva ären-
den kontrolleras en gång 
om året (sedan 2016). 

Administrativ chef Ställföreträdares lämplig-
het. 

Stickprov 

Vid genomgång av akten noteras att sedvanliga kontroller 
av tilltänkta ställföreträdare gjorts i samband med nytt för-
ordnande och/eller i form av årlig kontroll av samtliga ak-
tiva ställföreträdare (sedan 2016) 
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Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 
När utförs kontrollen? 
En gång om året, andra 
halvåret, då den årliga kon-
trollen görs under den tid 
när verksamheten är 
mindre belastad. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Skriftligt i Stratsys. Avrap-
portering till nämnden sker 
vid efterföljande samman-
träde. Den årliga uppfölj-
ningsrapporten fastställs av 
nämnden och översändes, 
i enlighet med Ale kom-
muns riktlinjer om intern 
kontroll, till kommunstyrel-
sen senast den 28 februari 
året därpå. 
 

4.4 Omprövning av förvaltarskap 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Felaktig begränsning 
av huvudmannens rätts-
handlingsförmåga. 

Kontroll av årlig ompröv-
ning av förvaltarskap 
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll av att årlig om-
prövning av förvaltarskap 
har genomförts och att no-
tering om detta finns i akt. 
 
Hur sker kontrollen? 
Ansvarig chef gör stickprov 
ur akter förda vid överför-
myndarnämnden där för-
valtarskap är anordnat. 
Kontroll görs att det i akten 
finns handlingar som visar 
att omprövning gjorts och 
att underlag för bedömning 
finns. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång om året, företrä-
desvis årets senare del, då 
omprövningar handläggs 
under sensommar/höst på 
grund av bättre tidsut-
rymme hos verksamheten. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Skriftligt i Stratsys. Avrap-
portering till nämnden sker 
vid efterföljande samman-
träde. Den årliga uppfölj-
ningsrapporten fastställs av 
nämnden och översändes, 
i enlighet med Ale kom-
muns riktlinjer om intern 
kontroll, till kommunstyrel-
sen senast den 28 februari 
året därpå. 
 

Administrativ chef Kontroll av omprövning 
av förvaltarskap 

Stickprov 

Kontroll av att årlig omprövning av förvaltarskap genom-
förts och att underlag för bedömningen finns i akt. 

4.5 Arvodesbeslut 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

Administrativ chef Kontroll arvoden (nivåer) Stickprov 



   

 

 
Intern kontrollplan 2023, Överförmyndarnämnden    10(11) 
 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Godtyckliga arvodes-
nivåer 

Kontroll av arvodesnivåer. 
 
Vad kontrolleras? 
Arvodesbeslut. 
 
Hur sker kontrollen? 
Ansvarig chef gör stickprov 
ur akter förda vid överför-
myndarnämnden. Arvodes-
beslut genomlyses och be-
döms utifrån de då rå-
dande arvodesnivåerna. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång årligen, företrä-
desvis under sensom-
mar/höst när större delen 
av årsräkningar granskats 
och därmed arvoderats. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Skriftligt i Stratsys. Avrap-
portering till nämnden sker 
vid efterföljande samman-
träde. Den årliga uppfölj-
ningsrapporten fastställs av 
nämnden och översändes, 
i enlighet med Ale kom-
muns riktlinjer om intern 
kontroll, till kommunstyrel-
sen senast den 28 februari 
året därpå. 
 

Genomgång av arvodesbeslut i slumpvis utvalda akter. 

4.6 Hantering av leverantörsfaktura och kontering 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Hantering av fakturor 
Kontroll av kostnader bok-
förda på överförmyndar-
nämndens ansvarskod 
 
Vad kontrolleras? 
Kontering och att utgifter 
som belastar överförmyn-
darnämnden hör till nämn-
dens verksamhetsområde. 
 
Hur sker kontrollen? 
1:e överförmyndarhandläg-
gare kontrollerar i Insikt 
vilka kostnader som belas-
tat verksamheten och att 
de har bokförts på rätt 
konto. 
 
När utförs kontrollen? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Skriftligt i Stratsys. Avrap-
portering till nämnden sker 
vid efterföljande samman-
träde. Den årliga uppfölj-
ningsrapporten fastställs av 
nämnden och översändes, 
i enlighet med Ale kom-
muns riktlinjer om intern 
kontroll, till kommunstyrel-
sen senast den 28 februari 
året därpå. 
 

Administrativ chef Kontroll att bokförda 
kostnader hör till nämn-
dens verksamhetsom-
råde och bokförts på rätt 
konto 

Utdata från system 

Kostnader som inte hör till överförmyndarnämndens verk-
samhetsområde kan av misstag bokföras på nämndens 
ansvar. Då nämndens budget är liten innebär även en 
mindre kostnad som felaktigt belastar verksamheten en 
märkbar påverkan på utfallet, vilket därmed riskerar att bli 
missvisande. Av den anledningen finna anledning att vara 
extra uppmärksam på att nämnden inte bär kostnader som 
hör till annan verksamhet. 
 
Korrekt kontering av överförmyndarnämndens kostnader 
tydliggör vilka utgifter nämnden har, och ger därmed en 
överskådlig bild om vilka möjligheter eller begränsningar 
till effektiviseringar och besparingar som finns, likväl som 
vilka områden som kan anses underfinansierade utifrån 
uppdraget och i förhållande med kommunens övriga verk-
samheter, vilket därmed kan vara en indikation på att me-
del bör skjutas till. 
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5 Slutsats 

Överförmyndarnämndens verksamhet saknar områden mycket hög risk. För vissa kontrollområden, såsom 
granskning av årsräkningar är det dock, i förhållande till verksamhetens storlek, stora volymer det handlar om, 
varför föreslagna kontroller bedöms som lämpliga för att minska risken att en huvudman lider rättsförlust eller 
ekonomisk skada. 

Överförmyndarnämndens uppdrag som tillsynsmyndighet, med uppdrag att utöva tillsyn över förordnade ställfö-
reträdare och förmyndare, gör att riskbedömningen i många fall utgår från vilken skada tredje man, den enskilde 
med ställföreträdare, riskerar att lida i det fall verksamheten brister. 

Resultatet för den riskbedömning som gjorts gällande beslut baserade på bedömning utifrån specifika kriterier, 
eller felaktiga beslut på grund av fel vid handläggning, bedöms inte påverkas framöver genom den kontroll som 
görs, men säkerställer att verksamheten har sårbarheten i åtanke. Kontroll och upptäckt av eventuella felaktig-
heter ger också möjligheten att utreda, och om befogat, kompensera den enskilde som lidit skada. 
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Årets prioriterade risker
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Konsekvens

4
Hög (Åtgärdas snarast)

1
Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 5

Hög (Åtgärdas snarast)

Medium (Bör åtgärdas)

Låg (Kan accepteras)

Sannolikhet Konsekvens

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

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket
allvarliga)

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)

Allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara allvarliga)

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska
uppstå)

Kännbar (Konsekvenserna för
verksamheten kan vara påtagliga)

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)

Lindrig (Konsekvenserna för
verksamheten behöver övervägas)

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Försumbar (Konsekvenserna för
verksamheten är försumbar och kan
negligeras)

Område Process/rutin Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde



Område Process/rutin Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

Ekonomi Finansiering av
verksamhet

Lag- och myndighetskrav
kan inte tillgodoses

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas
snarast

Underhåll av kommunens lokaler kan inte genomföras i den utsträckning som behövs för att vara
ändamålsenliga utifrån lag- och myndighetskrav.

Regelverk Informationshanteri
ng

Felaktig
informationshantering

2. Mindre
sannolikt

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas

Det finns en risk att inte alla sektorns handläggare har kännedom om nu gällande
informationshanteringsplan. Planen bedöms dessutom sakna en del viktigt innehåll.
Inträffar risken kan detta leda till bland annat felaktig diarieföring och/eller arkivering vilket potentiellt
påverkar spårbarheten och att vi inte uppfyller offentlighetsprincipen.

En viss oklarhet råder kring vem som ansvarar för informationshanteringen inom sektorn.

Verksamhet Lokalförsörjningspr
ocessen

Leverans av lokaler sker
inte i tid för att möta
behoven.

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas
snarast

Utebliven eller försenad leverans av iordningställda lokaler riskerar att verksamheter behöver använda
sig av kortsiktiga och dyra alternativlösningar som till exempel modullösningar.

IT-drift Organisationsförändring
på IT-området ger
minskade resurser till
servicenämnden

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas
snarast

Organisationsförändringen på IT-området innebärande separation mellan strategiskt digitaliseringsarbete
kontra förvaltning och utveckling av befintliga IT-system ger minskade resurser för servicenämnden.
Minskade resurser kan innebära svårigheter både för berörda medarbetare inom område IT men också
för övriga organisationen.

Säkerställa
tjänsteleverans

Risk för
energibrist/energibortfall

4. Sannolikt 5. Mycket allvarlig 20.Åtgärdas
snarast

Bristen på energi eller energibortfall ger att våra lokaler inte kan fungera fullt ut och därmed inte leverera
el, värme och vatten till våra verksamheter. Detta får stora konsekvenser för kommunens verksamheter
och inom sektor service ansvarsområde resulterar detta bland annat i:

1) Uteblivna måltider till skola/förskola och omsorg
2) Stor påverkan på alla typer av boenden t.ex. äldreomsorg, LSS-boenden
3) Stor påverkan på transport och logistik
4) Utebliven lokalvård
5) Svårighet att upprätthålla IT-drift
6) Hantering av lås och larm påverkas stort



Årets planerade kontroller

1.1 Informationshantering

1.2 Lokalförsörjningsprocessen

1.3 IT-drift

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod

Felaktig
informationshantering

Kontroll att dokument
hanteras enligt regelverket

Vad kontrolleras?
Att
dokumenthanteringsplan
följs

Hur sker kontrollen?
Stickprovskontroll samt
Individuell uppföljning med
handläggare.

När utförs kontrollen?
September - oktober 2023

Hur dokumenteras
kontrollen?
i uppföljningsplan intern
kontroll

Sektorchef Kontroll att regelverket
följs

Stickprov
Intervju

Stickprovskontroll samt avstämningssamtal med
nyckelpersoner

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod

Leverans av lokaler
sker inte i tid för att möta
behoven.

Status på arbetet med
lokalförsörjningsprocessen.

Vad kontrolleras?
Bedömning av leverans
utifrån beslutad
lokalförsörjningsplan.

Hur sker kontrollen?
Avstämning med
lokalförsörjningschef och
återrapportering till nämnd.

När utförs kontrollen?
Regelbundet minst
varannan månad.

Hur dokumenteras
kontrollen?
I uppföljningsplan intern
kontroll 2023

Fastighetschef Status på leverans i
förhållande till
beställning.

Kartläggning

Överensstämmer prognos med avseende på tid med
beställning.

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod

Organisationsförändring på

Ekonomisk genomlysning
av IT-enheten

Sektorchef Analys av rapport av
ekonomisk
genomlysning IT-enheten

Kartläggning



1.4 Finansiering av verksamhet

1.5 Säkerställa tjänsteleverans

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod

IT-området ger minskade
resurser till
servicenämnden

Vad kontrolleras?
IT-enhetens
finansieringsmodell

Hur sker kontrollen?
Sker av
ekonomiavdelningen i
samverkan med IT-
enheten.

När utförs kontrollen?
Kvartal 1 2023

Hur dokumenteras
kontrollen?
Dokumentation i
rappportform

Resultatet av analysen blir att en handlingsplan skapas.

Tydliggörande av
gränsdragning mellan KS
och servicenämnden

Vad kontrolleras?
Respektive verksamhets
ansvarsområde.

Hur sker kontrollen?
I samverkan mellan KS och
servicenämnd tas en
gränsdragningslista fram.

När utförs kontrollen?
Kvartal 1, 2023

Hur dokumenteras
kontrollen?
Gränsdragningslista

Sektorchef Efterlevnad och
uppföljning av
gränsdragningslista

Inventering

Uppföljning av gränsdragningslista för att identifiera
eventuella organisatoriska mellanrum.

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod

Lag- och
myndighetskrav kan inte
tillgodoses

Utförda underhåll och
reparationer i förhållande
till behoven och budget.

Vad kontrolleras?
Är underhåll och
reparationer tillräckliga för
att uppfylla lag- och
myndighetskrav.

Hur sker kontrollen?
Dialog mellan
verksamhetschef och
enhetschef inom fastighet.

När utförs kontrollen?
Månadsvis uppföljning.

Hur dokumenteras
kontrollen?
I uppföljning intern
kontrollplan.

Sektorchef Utförda reparationer i
förhållande till lagkrav

Utdata från system

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod

Risk för
energibrist/energibortfall

Kartläggning, kontroll och
prioritering av energileverans till
lokaler/fastigheter/verksamheter

Sektorchef Risk- och
sårbarhetsanalys

Kartläggning
Intervju
Inventering



Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod

Vad kontrolleras?
Vilka möjligheter som finns att
prioritera och energioptimera
sektorns fastigheter avseende
belysning, värme, ventilation
med mera.

Hur sker kontrollen?
Genom kartläggning och

Genomförande av risk- och sårbarhetsanalys för sektor
service verksamheter med fokus på energibortfall/-
begränsning.
Den uppföljande kontrollen genomförs med hjälp av
kartläggning kompletterad med benchmark med andra
kommuner samt workshop i sektor service
ledningsgrupp.



Årets planerade åtgärder

1.6 Informationshantering

1.7 Lokalförsörjningsprocessen

1.8 Finansiering av verksamhet

1.9 Säkerställa tjänsteleverans

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum

Ej påbörjad Implementera informationshanteringsplan
för sektor service.

2023-01-01 2023-12-31

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum

Ej påbörjad Fortsatt arbete med
lokalförsörjningsprocessen.

2023-01-01 2023-12-31

Ej påbörjad Förändring av styrdokument som berör
lokalförsörjningsprocessen.

Revidering av mål och strategier samt
lokalplaneringsprocess och ev nämndens
reglemente genomförs.

2023-01-01 2023-12-31

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum

Ej påbörjad Systematik i tillsyn och skötsel och
underhåll

Fortsatt införande av systematisk tillsyn
och skötsel samt strategiskt planerat
underhåll utifrån statusbesiktningar.

2023-01-01 2023-12-31

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum

Ej påbörjad Genomförande av risk- och
sårbarhetsanalys

Sektor service risk och sårbarhet
avseende energibortfall-/begränsning
analyseras. Resultatet dokumenteras i
rapport med tillhörande handlingsplan för
hur bortfall/begränsning bör hanteras
utifrån analysens slutsatser.
Arbetet sker genom
inventering/kartläggning, benchmark med
andra kommuner samt workshop i sektor
service ledningsgrupp.

2023-01-01 2023-03-31

Ej påbörjad Aktiv kommunikation i
energibesparingssyfte

Att utifrån sektor service perspektiv aktivt
kommunicera med kommunens
medarbetare för att uppmana dem att
minska energiåtgången genom att bland
annat släcka lampor, fylla disk-
/tvättmaskiner, stänga fönster etcetera.
Varje kWh räknas!

2023-01-01 2023-01-31
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1 Inledning 

Riskanalys och internkontrollplan upprättas årligen i AB Alebyggen i enlighet med "Riktlinjer för intern kontroll i 
Ale kommun" antagna av kommunstyrelsen 2021-06-08 § 133. Bolagets styrelse skall inför varje verksamhetsår 
anta framtagen plan och densamma skall överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 december innevarande 
år. Dokumenterad uppföljning av intern kontrollplan avseende föregående år skall fastställas av styrelsen samt 
översändas till kommunstyrelsen senast den 28 februari. 

Riskanalysen bygger på en genomgång av bolagets huvudprocesser samt identifiering av de underprocesser som 
medför att risk föreligger. I de processer där befintliga kontrollaktiviteter bedöms tillräckliga accepteras risken. I 
de processer där risk- och konsekvensanalysen har pekat ut behov av utökade kontrollaktiviteter så redogörs hur 
dessa skall förstärkas under det kommande året.  
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2 Årets prioriterade risker 
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  Konsekvens 

 

Hög (Åtgärdas snarast) Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 4 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska upp-
stå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verksam-
heten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 
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Huvud-
pro-
cess 

Under-
process 

Oönskad 
händelse 

San-
nolik-
het 

Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Befintliga kontroll-
aktiviteter 

Ansvarig Han-
tera/ 
accep-
tera 

Åtgärds-
plan 2023 

  
 

Arbetsmiljö 

  Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 

  
 

Bristande 
förankring 
och delaktig-
het 

3 3 9 Delegation av ansvar 
till chefer. Stående 
punkt på avd.-möten. 
CSG följer upp arbe-
tet årligen, bl.a. via 
enkäter 

VD Accep-
tera 

  

  Riskarbeten 

  
 

Arbets-
platsolycka 

3 4 12 Rutinbeskrivningar 
samt riskgenom-
gångar. Delegation 
av ansvar vid upp-
handling/ beställning. 
Avvikelserapporte-
ring vid tillbud och 
korrigerande rutiner 

Förvalt-
ningschef 

Hantera Se 3.1 

  Kompetens 

  
 

Svårt att re-
krytera och 
behålla per-
sonal 

3 3 9 Medlemmar i FA-
BUR, tar emot LIA-
praktikanter. Kompe-
tensmatris, CSG, 
NMI mm. CSG följer 
upp arbetet årligen 

VD Accep-
tera 

  

  Skyddsronder och områdesbesiktningar 

  
 

Bristande fö-
rebyggande 
skyddsar-
bete 

3 3 9 Systematiskt rondar-
bete av kvartersvärd. 
Systemstöd för 
skyddsronder och 
områdesbesiktningar 
inkl. korrigerande åt-
gärd. 

Områdes-
förvaltare 

Accep-
tera 

  

Direktiv och riktlinjer 

  Styrmodell inkl policys 

  
 

Risk för oe-
gentligheter 

3 3 9 Policy och värde-
grund. Attestrutiner 

VD Accep-
tera 

  

Dokument och IT 

  Dokumenthantering 

  
 

Brister i 
struktur, 
spårbarhet 

4 3 12 Dokumenthante-
ringsplan. Avdel-
ningsvis hantering. 
Gallring vid städda-
gar halvårsvis.  

Ekonomi-
chef 

Hantera Se 3.2  

  IT-säkerhet 

  
 

Risk för da-
taintrång 

3 4 12 Reviderad IT-säker-
hetspolicy 2022 

IT-sam-
ordnare 

Accep-
tera 

  

  
 

Risk för bris-
ter i gallring 
av person-
uppgifter 

3 3 9 GDPR-policy samt 
reviderad IT-säker-
hetspolicy 2022. 
Gallring sker manu-
ellt samt automatisk 
via affärssystem  

IT-sam-
ordnare 

Hantera Se 3.3 
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Huvud-
pro-
cess 

Under-
process 

Oönskad 
händelse 

San-
nolik-
het 

Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Befintliga kontroll-
aktiviteter 

Ansvarig Han-
tera/ 
accep-
tera 

Åtgärds-
plan 2023 

  
 

  Lagkrav 

  
 

Risk för att 
lagkrav ej 
beaktas 

3 4 12 Lagbevakning samt 
rutinuppdateringar. 
Kvartalsvis uppfölj-
ning 

VD, av-
delnings-
chefer 

Accep-
tera 

  

Ekonomisystem och administration 

  Avtal 

  
 

Bristande 
bevakning 
av villkor 

3 3 9 Avtalsmodul för be-
vakning 

Avtalsan-
svariga 

Accep-
tera 

  

  Affärssystem 

  
 

Brister i 
funktionssätt 
eller an-
vändarbar-
het 

3 4 12 Dialog med system-
leverantör 

Lednings-
grupp 

Hantera Se 3.4  

 

Miljö och energi 

  Energi och klimat 

  
 

Risk att 
energimål ej 
uppnås 

4 3 12 Mål satta och aktivi-
teter värderade. Årlig 
miljörapport upprät-
tas. 

Fastig-
hetschef 

Accep-
tera 

  

Planerat underhåll 
 

Planerat underhåll 

  
 

Brister i att 
tidigt upp-
täcka under-
hållsbehov 

3 3 9 Avstämningar i års-
hjul med underhålls-
ansvarig. System-
stöd för skyddsron-
der och områdesbe-
siktningar inkl. korri-
gerande åtgärd. 

Områdes-
förvaltare 

Accep-
tera 

  

SBA och säkerhet 

  Brandskydd 

  
 

Brister i före-
byggande 
brand-
skyddsar-
bete 

2 5 10 Daglig rondering av 
kvartersvärd. 
Lagstadgade besikt-
ningar och kontroller. 
Deltidsbrandmän an-
ställda. Systemstöd 
för skyddsronder och 
områdesbesiktningar 
inkl. korrigerande åt-
gärd. 

Brand-
skydds-
ansvarig 

Accep-
tera 

  

Upphandling 

  Projekt 

  
 

Risk för att 
pris, kvalité 
eller tid ej 
uppnås 

3 3 9 Löpande samt pro-
jektspecifik utvärde-
ring av leverantörer. 
Fokus på upphand-
lingsunderlag samt 
avtalstrohet. 
 

Fastig-
hetschef 

Accep-
tera 
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Huvud-
pro-
cess 

Under-
process 

Oönskad 
händelse 

San-
nolik-
het 

Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Befintliga kontroll-
aktiviteter 

Ansvarig Han-
tera/ 
accep-
tera 

Åtgärds-
plan 2023 

  
 

  Ramavtal 

  
 

Risk för att 
pris, kvalité 
eller tid ej 
uppnås 

4 3 12 Löpande samt årlig 
utvärdering av leve-
rantörer. Ständig för-
bättring av upphand-
lingsunderlag samt 
relation. 

Förvalt-
ningschef 

Accep-
tera 

  

Uthyrning och kundservice 

  Social sammanhållning och boinflytande 

  
 

Otrygghet i 
bostadsom-
råden 

3 3 9 Förvaltningsstrategi, 
områdesutveckling, 
samverkan, bevak-
ning. Utvärderas vid 
hyresgästenkäter 
samt löpande. 

Områdes-
utveck-
lare 

Accep-
tera 

  

  Störning 

  
 

Ej ända-
målsenlig 
hantering av 
störningar i 
boendet 

3 2 6 Rutiner för störning. 
Störningsjour 
natt/helg 

Områdes-
förvaltare 

Accep-
tera 

  

  Uthyrning 

  
 

Bristande di-
alog med 
hyresgäster 

3 2 6 Återkoppling i ären-
dehantering. Utvär-
deras vid hyresgäst-
enkäter samt samtal 
löpande. 

Kundser-
viceper-
sonal 

Accep-
tera 

  

  
 

Felaktig-
heter i tilldel-
ning samt 
debitering av 
hyreskon-
trakt  

2 2 4 Uthyrningspolicy. 
Köprincip och full 
transparens. Två 
handläggare vid årlig 
hyresjustering. 

Uthyrare Accep-
tera 
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3 Årets planerade kontroller och åtgärder 

3.1 Riskarbeten  

Risker Kontroll/åtgärd Ansvarig chef Uppföljande kontroll  

 Arbetsplatsolycka – 
säkerställa entrepre-
nörs arbetsmiljöansvar 

Att entreprenör hanterar 
arbetsmiljörisker vid be-
ställningar utifrån ram-
avtal. Inventera behov 
av utbildning av bestäl-
lare. 
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll att allvarliga 
brister åtgärdats 
 
Hur sker kontrollen? 
Manuell kontroll 
 
När utförs kontrollen? 
Vår 2023 
 
 

Förvaltningschef Ledningens genomgång i oktober 

 

3.2 Dokument och IT  

Risker Kontroll/åtgärd Ansvarig chef Uppföljande kontroll  

 Dokumenthante-
ring – brister i struktur 
och spårbarhet 

Uppföljning av doku-
menthanteringsplan 
samt utvärdering av nytt 
systemstöd i nytt affärs-
system 
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll att doku-
menthantering på re-
spektive avdelning följer 
gällande struktur. 

  
Hur sker kontrollen? 
Manuell kontroll. 
 
När utförs kontrollen? 
Vår 2023 
 
 

Ekonomichef Ledningens genomgång i oktober 
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3.3 Dokument och IT  

Risker Kontroll/åtgärd Ansvarig chef Uppföljande kontroll  

 IT-säkerhet – Risk 
för brister i gallring av 
personuppgifter 

Manuell granskning att 
systemstöd gallrar en-
ligt GDPR-policy,  
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll att gallring sker 
enligt inställningar. 
 
Hur sker kontrollen? 
Manuell kontroll av 
automatisk gallring 
 
När utförs kontrollen? 
Vår 2023 
 
 

Ekonomichef Ledningens genomgång i oktober 

 

3.4 Ekonomisystem och administration  

Risker Kontroll/åtgärd Ansvarig chef Uppföljande kontroll  

 Affärssystem – 
Brister i funktionssätt 
och användarbarhet 

Funktioner i affärssy-
stem uppvisar brister. 
Leverantör aviserat för-
ändringar för 2023.    
 
Vad kontrolleras? 
Affärssystemets funkt-
ionsätt som underlag 
för vägval. 
 
Hur sker kontrollen? 
Genom specifik arbets-
grupp 
 
När utförs kontrollen? 
Under året 
 
 

Ledningsgrupp Ledningens genomgång i oktober 

 



 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Intern kontrollplan 2023 
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1 Inledning 
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2 Årets prioriterade risker 
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  1 2 3 4 5 

  Konsekvens 

 

Hög (Åtgärdas snarast) Totalt: 5 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska 
uppstå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verk-
samheten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 

 

 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi Bristande tidsrap-
portering i projekt  

Utebliven intäkt 5. Mycket sanno-
likt 

3. Kännbar 15.Åtgärdas 
snarast 

Om tid inte redovisas på projekt kan detta ge missvisande ekonomisk bild och utebliven intäkt. 

1 3 

2 

5 4 

5 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Regelverk Exploateringspro-
cessen  

Utebliven fakturering 4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 

Risk att fakturering uteblir helt eller delvis på grund av bristande rutiner och inte uppdaterade styrdoku-
ment. 

Styrdokument 
 

Längre och sämre hand-
läggning 

5. Mycket sanno-
likt 

4. Allvarlig 20.Åtgärdas 
snarast 

Okända, obefintliga eller ej uppdaterade styrdokument leder till att handläggningen tar längre tid då man 
behöver utreda varje situation och att handläggningen inte utgör politikens vilja. 

Verksamhet Skyddsrond 
 

Allvarliga brister i arbets-
miljö 

3. Möjligt 5. Mycket allvarlig 15.Åtgärdas 
snarast 

Risk att allvarliga brister inte upptäcks eller kvarstår då åtgärdande insatser inte är tillräckliga eller i tid 
och systematiskt arbetsmiljöarbete inte sker i hela verksamheten. 

Informationssäker-
het  

Sekretessbelagd eller 
känslig information sprids 
på felaktigt sätt 

3. Möjligt 5. Mycket allvarlig 15.Åtgärdas 
snarast 

Kan innebära fara för enskilda och samhälle. 
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3 Årets planerade kontroller 

3.1 Skyddsrond 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Allvarliga brister i 
arbetsmiljö 

Manuell granskning att alla 
allvarliga brister åtgärdats. 
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll att allvarliga brister 
åtgärdats. 
 
Hur sker kontrollen? 
Under vår och höst 
 
När utförs kontrollen? 
Manuell kontroll 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Manuell dokumentation. 
 

Administrativ chef Vad saknas för att sam-
hällsbyggnad ska kunna 
hantera SAM med en 
tillräckligt bra riskhante-
ring. 

Enkät 

Enkät till chefer för att säkerställa att SAM täcker in beho-
vet av arbetsmiljöarbetet eller i vilken mån det behöver 
utvecklas. 

Kontroll om det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet 
utförs på ett sätt som 
uppfyller samtliga krav 
och regler på området 
utifrån samhällsbygg-
nads verksamhet. 

Kartläggning 

 Kartläggning av befintliga strukturer, ansvarsroller och 
processer kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Jämförelse med lagstiftning och andra regler på området. 

3.2 Bristande tidsrapportering i projekt 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Utebliven intäkt 
Kontroll av på vilka sätt tid 
rapporteras i organisation-
en och vilka rutiner som 
finns på området. 
 
Vad kontrolleras? 
Vilka projekt driver vi, vilka 
rapporterar tid, vilka befint-
liga strukturer finns? 
 
Hur sker kontrollen? 
Intervju, enkät, kartlägg-
ning. 
 
När utförs kontrollen? 
Under första halvåret. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Manuell dokumentation. 
 

Verksamhetschef Projektledare och en-
hetschef kontrollerar att 
alla projekttimmar rap-
porteras 

Stickprov 

Nedlagda timmar kontrolleras mot timbudget. Projektleda-
ren kontrollerar rapporterad tid i projekt månadsvis. 

3.3 Exploateringsprocessen 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Utebliven fakturering 
Kontroll att fakturering sker. 
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll av att rapporterad 
tid, utredningar och annat 
som hör till exploaterings-
projektet faktureras. 
 
Hur sker kontrollen? 
Kvartalsvis, genom stick-
prov. 
 
När utförs kontrollen? 
Varje kvartal. 

Verksamhetschef Genomgång av samtliga 
exploateringsprojekt 
inför delårs- och helårs-
bokslut. 

Stickprov 

Kontrollen ska säkerställa att uppgifterna stämmer. 
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Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Manuell dokumentation. 
 

3.4 Styrdokument 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Längre och sämre 
handläggning 

Kontroll av att det finns 
uppdaterade styrdokument 
och tydlig ansvarsfördel-
ning 
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll av att styrdoku-
ment följer gällande lag 
och rättspraxis. Kontroll 
även om vilken kunskap 
medarbetare har om 
dokumenten. 
 
Hur sker kontrollen? 
Manuellt. 
 
När utförs kontrollen? 
En gång per år. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Manuell dokumentation. 
 

Samtliga chefer Genomgång av samtliga 
styrdokument på förvalt-
ningsledning 

Inventering 

Genomgång ska ske en gång per år för att stämma av 
status på samtliga styrdokument. 

3.5 Informationssäkerhet 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Sekretessbelagd 
eller känslig information 
sprids på felaktigt sätt 

Kontroll att aktuella styr-
dokument efterlevs. 
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll av vilka styrdoku-
ment som finns samt roller 
och ansvar i arbetet med 
informationssäkerhet. 
 
Hur sker kontrollen? 
Manuell kontroll. 
 
När utförs kontrollen? 
Under första kvartalet. 
 
Hur dokumenteras 
kontrollen? 
Manuell dokumentation. 
 

 Hur efterlevs styrdokumenten i 
samhällsbyggnadsförvaltningen? 

Intervju 

Intervjuer med enhetschefer. 
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4 Årets planerade åtgärder 

4.1 Skyddsrond 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Följa upp arbetsmiljöutbildning för samt-
liga chefer. 

Kartläggning av vilka som genomgått 
utbildning och vilka som inte genomfört 
den, eller har behov av att gå den igen. Se 
till att alla chefer inom samhällsbyggnad 
genomfört utbildningen innan årets slut. 

2023-01-01 2023-12-31 

 Ej påbörjad 
Genomför enkätundersökning Ta fram, genomför och analysera enkät-

svar. 
2023-01-01 2023-06-30 

4.2 Bristande tidsrapportering i projekt 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Ta fram och implementera rutin för tidrap-
portering 

Rutinen ska beskriva vilken tid som ska 
rapporteras i de olika projekten. 

2023-01-01 2023-12-31 

4.3 Informationssäkerhet 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Ta fram utbildningsinsatser och genomför 
utbildning. 

Utbildningsinsatserna ska klargöra medar-
betarens ansvar och roll, samt öka känne-
dom om informationssäkerhetsområdet på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2023-01-01 2023-12-31 

 



 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden 
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1 Årets prioriterade risker 
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  1 2 3 4 5 

  Konsekvens 

 

Hög (Åtgärdas snarast) Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 4 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska 
uppstå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verk-
samheten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 

 

 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi Interkommunala 
ersättningar  

Att kommunen inte betalar 
korrekt för elever som bor i 
Ale 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

4 3 

2 1 

2 2 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

 
Att kommunen inte får 
betalt för elever som från 
andra kommuner som går i 
Ales skolor 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

Regelverk Personuppgiftshan-
tering  

Personuppgifter hanteras 
inte enligt lag 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 

Personuppgifter ska hanteras enligt GDPR och OSL. Det finns en risk att vi inte följer lagar och förord-
ningar på grund av okunskap och snabb teknisk och juridisk utveckling. 

Verksamhet Verksamhetsutöv-
ning  

Brister i informationshan-
tering 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 

Under 2022 startades arbetet med nya informationshanteringsplaner vilka implementeras 2023. Detta i 
kombination införande av nytt ärendehanteringssystem  innebär att det finns risk för att handlingar inte 
diarieförs, att sekretessreglerna inte hanteras korrekt, att det finns risk för att sekretessuppgifter röjs samt 
att organisationen inte har kontroll över informationens riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
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2 Årets prioriterade risker (röda) 
S

a
n

n
o

li
k
h

e
t 

5 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 

 

20 
 

3 

3 
 

6 
 

9 
 

12 
 

15 
 

2 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

10 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

  1 2 3 4 5 

  Konsekvens 

 

Hög (Åtgärdas snarast) Totalt: 2 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska 
uppstå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verk-
samheten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 

 

 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Regelverk Personuppgiftshan-
tering  

Personuppgifter hanteras 
inte enligt lag 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 

2 1 

2 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Verksamhet Verksamhetsutöv-
ning  

Brister i informationshan-
tering 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 
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3 Årets planerade kontroller 

3.1 Verksamhetsutövning 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Beskrivning Metod 

 Brister i informat-
ionshantering 

Kontroll av att information 
hanteras korrekt utifrån 
lagstiftning och informat-
ionshanteringsplan. 
 
Vad kontrolleras? 
Kompetens 
Ansvar 
Att information hanteras 
korrekt. 
 
Hur sker kontrollen? 
Stickprovskontroller i 
verksamheten. 
 
När utförs kontrollen? 
Kontrollen utförs under 
september 2023 
 
Hur dokumenteras 
kontrollen? 
Kontrollen dokumenteras i 
uppföljningsrapporten 
intern kontroll KS 2023 
 

Administrativ 
chef 

Kontroll av att informat-
ion hanteras korrekt 
utifrån lagstiftning och 
informationshanterings-
plan. 

Inventering av kom-
petens och att ansvar 
är tydligt i samband 
med införande av nytt 
ärendehanteringssy-
stem samt ny inform-
ationshanteringsplan. 

 

3.2 Personuppgiftshantering 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Beskrivning Metod 

 Personuppgifter 

hanteras inte enligt lag 

Följsamhetskontroll till 
GDPR 
 
Vad kontrolleras? 
Att rätt kompetens hos 
medarbetare i sektorn. 
Att register för person-
uppgiftgifter är uppdate-
rade. 
Att vårdnadshavare 
informeras korrekt enligt 
GDPR kring personupp-
giftshantering. 
 
Hur sker kontrollen? 
Genomgång av kompe-
tens hos medarbetare. 
Granskning av register 
och rutiner. 
 
När utförs kontrollen? 
2023 
 
Hur dokumenteras 
kontrollen? 
Inom ramen för förvalt-
ningsmodellen och intern-
kontrollplanen. 
 

Sektorchef 
Verksamhets-
chef 

Följsamhetskontroll till 
GDPR 

Genomgång av DSO 
2021 visade att 
följsamheten mot 
GDPR inom sektorn 
har utvecklingspot-
ential. Bland annat 
behövs kompetens-
höjande åtgärder 
samt förbättring av 
rutiner. 
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4 Årets planerade åtgärder 

4.1 Verksamhetsutövning 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Implementering av ny informationshante-
ringsplan 

 2023-01-01 2023-06-01 

 Ej påbörjad 
Inventering av utbildningsbehov.  2023-01-01 2023-07-01 

 Ej påbörjad 
Driftsättning av nytt ärendehanteringssy-
stem 

 2023-01-01 2023-06-01 

4.2 Personuppgiftshantering 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Översyn och genomgång av personupp-
giftsregister 

 2023-01-01 2023-03-01 

 Ej påbörjad 
Genomgång E-tjänster och informations-
material 

 2023-01-01 2023-03-01 

 Ej påbörjad 
Inventering av utbildningsbehov.  2023-01-01 2023-03-01 

4.3 Interkommunala ersättningar 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Förbättring av rutin för kontroll kring 
uppföljning av IKE. 

 2023-01-01 2023-07-01 

 Ej påbörjad 
Förbättring av rutin kring fakturakontroll 
mot IKE. 

 2023-01-01 2023-07-01 
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1 Årets prioriterade risker 
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  1 2 3 4 5 

  Konsekvens 

 

Hög (Åtgärdas snarast) Totalt: 4 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska 
uppstå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verk-
samheten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 

 

 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Verksamhet Kritiska processer 
 

Brister i säkerhetsarbetet 
och i det systematiska 
brandskyddsarbetet 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 

2 

4 3 1 

4 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Generellt finns bristande kunskaper och rutiner vad gäller låsning, larm m.m. för användandet av lokaler-
na 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 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. 

 
Plan för återgång finns inte 
i alla ärenden 

5. Mycket sanno-
likt 

4. Allvarlig 20.Åtgärdas 
snarast 

Samtliga sjukskrivna medarbetare ska ha en plan för återgång i arbete. Om plan inte finns riskerar detta 
att förlänga återgångsperioden. 

Verksamhetsupp-
följning  

Avancerade formulär, 
excelfiler etc. innehåller 
felaktiga uppgifter 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 

Dokument innehållande stora mängder ekonomiska data kan innehålla mindre fel som om de inte upp-
märksammas leder till att kommunen följer upp och/eller fattar beslut på felaktiga grunder. 

Kompetensförsörj-
ning  

Risk för att omorganisation 
och hög personalomsätt-
ning ger kompetensbrist 
på kommunstyrelsen 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 

 Kompetensbrist kan uppstå då inte tillräckligt med resurser finns för att överföra kunskap, genomföra 
uppdrag och utbilda inom den egna enheten och övriga organisationen. 
Kommunstyrelsen har många specialister inom olika verksamhetsområden. Deras arbetsuppgifter kring 
kritiska processer har ofta ingen systematiserad back-up. Det kan exempelvis vara kunskaper i sakfrågor, 
IT-system med mera. Vid frånvaro av specialister riskeras att kritiska arbetsuppgifter inte kan genomfö-
ras. Risken kan innebära att kommunstyrelsen har svårt att leva upp till utlovade tjänsteleveranser. 



   

 

 
Intern kontrollplan 2023, Kommunstyrelsen    5(8) 
 

2 Årets planerade kontroller 

2.1 Kritiska processer 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Brister i säkerhetsar-
betet och i det systema-
tiska brandskyddsarbetet 

Genomförandet av det 
systematiska brand-
skyddsarbetet (SBA) 
 
Vad kontrolleras? 
Finns en tydlig och välkänd 
rutin/process för genomfö-
randet av det systematiska 
brandskyddsarbetet? Följs 
rutinen? 
Har utbildningar inom 
systematiskt brandskydd 
genomförts? Hur ser 
deltagandet ut?  
Är styrdokument uppdate-
rade, marknadsförda och 
välkända? 
 
Hur sker kontrollen? 
Intervju med säkerhetsen-
heten  
Kontroll av deltagarförteck-
ningar i genomförda utbild-
ningar Bedömning av 
dokument och material på 
intranätet 
 
När utförs kontrollen? 
Andra tertialet. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Skriftligt i uppföljningsrap-
porten intern kontroll till KS. 
 

Säkerhetschef Kontroll av genomförda 
utbildningar i SBA 

Intervju 
Inventering 

Har utbildningar genomförts i enlighet med rutiner? Delta-
garantal och representation? Avstämning sker med säker-
hetsenheten. 

Enkät till chefer Stickprov 
Enkät 

Genomföra en enkät till chefer med frågor om vilken 
medvetenhet som finns om chefens ansvar för brand-
skyddsarbetet, hur det har genomförts och vilka brister 
som har uppmärksammats och åtgärdats. 

Enkät till medarbetare 
inom KS 

Enkät 

 För att få kännedom om kunskapen om de husspecifika 
organisationerna om brandskyddet ställs en enkel enkät till 
samtliga medarbetare inom KS, fördelat per hus. 

 Kontroll av kunskaper 
om styrdokument och 
rutiner inom brand-
skyddsarbetet 

Kartläggning 
Intervju 

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

 Plan för återgång 
finns inte i alla ärenden 

Hantering av registrerade 
sjukskrivningsärenden 
 
Vad kontrolleras? 
Huruvida plan för återgång 
finns i alla ärenden där det 
ska finnas. 
Finns en tydlig och välkänd 
rutin för hanteringen?  
Fungerar påminnelsefunkt-
ioner i verksamhetssy-
stem? 
 
Hur sker kontrollen? 
Genom stickprov i perso-
nalsystem 
 
När utförs kontrollen? 
Första kvartalet. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Skriftligt i uppföljningsrap-
porten intern kontroll till KS. 
 

Personalchef Stickprovskontroll av 
registrerande sjukskriv-
ningsärenden 

Inventering 
Utdata från system 

Finns en plan för återgång i samtliga sjukskrivningsären-
den som överstiger 90 dagar? 

2.2 Verksamhetsuppföljning 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Avancerade formulär, 
excelfiler etc. innehåller 

Hantering av avancerade 
ekonomifiler och listor 
 

Ekonomichef Kontroll av kritiska 
formulär inom ekonomi-
processerna 

Stickprov 
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Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

felaktiga uppgifter Vad kontrolleras? 
Stämmer uppgifterna i 
filerna överens med vad 
som bokats upp? 
Finns tydliga och välkända 
rutiner på ekonomiavdel-
ningen för att minimera 
möjligheten till fel? 
Vilka filer och processer är 
extra kritiska? 
 
Hur sker kontrollen? 
Genom kartläggning av filer 
och rutiner som bedöms 
som kritiska samt stickprov. 
 
När utförs kontrollen? 
Andra kvartalet. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Kontrollen dokumenteras 
internt på ekonomiavdel-
ningen och i uppföljnings-
rapport intern kontroll för 
KS 2023. 
 

Stickprov på kritiska formulär för att se huruvida de är 
korrekta eller ej. 

2.3 Kompetensförsörjning 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Risk för att omorgani-
sation och hög personal-
omsättning ger kompe-
tensbrist på kommunstyrel-
sen 

Omfattning av personalom-
sättning inom avdelningar-
na på sektor KS 
 
Vad kontrolleras? 
Hur stor personalomsätt-
ningen är på kommunsty-
relsen som helhet och om 
det skiljer sig åt mellan 
avdelningarna. 
Betraktas någon utlovad 
tjänsteleverans inte kunna 
genomföras? 
 
Hur sker kontrollen? 
Genom kontroll i personal-
system och inter-
vjuer/dialog med avdel-
ningschefer på KS på möte 
med KS ledningsgrupp. 
 
När utförs kontrollen? 
Första kvartalet 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
I mötesanteckningar för KS 
ledningsgrupp samt i 
uppföljningsrapport intern 
kontroll för KS 2023. 
 

Ekonomichef 
Personalchef 
Administrativ chef 
Utvecklingschef 

Kontroll av personalom-
sättning på sektor kom-
munstyrelse 

Kartläggning 
Intervju 

Faktiska siffror från personalsystem samt intervjuer/dialog 
med avdelningschefer.  
Kontroll av dokumenterade avgångssamtal för att se 
möjliga orsaker till att medarbetare slutar. 

Kartläggning över kompe-
tens kopplad till specialist-
roller och systemstöd i 
syfte att säkerställa backup 
i kritiska processer 
 
Vad kontrolleras? 
Vilka backuper finns för 
verksamhetskritiska system 
och processer?  
Saknas backup på något 
område? Olika nivåer av 
system-/processkompetens 
kan lämpligen finnas i 
backupsystemet.  

Ekonomichef 
Personalchef 
Administrativ chef 
Utvecklingschef 

Kontroll av kartläggning 
kompetens 

Kartläggning 
Inventering 

Återkommande kontroll över kompetens kopplad till speci-
alistroller och systemstöd i syfte att säkerställa backup i 
kritiska processer och att kunna garantera kommunstyrel-
sens tjänsteleverans. 



   

 

 
Intern kontrollplan 2023, Kommunstyrelsen    7(8) 
 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

Vilka sekundära kompe-
tenser finns det möjligheter 
att nyttja? 
 
Hur sker kontrollen? 
Genomgång och kartlägg-
ning sker på respektive 
avdelningsmöte. Resultatet 
behandlas vidare i KS 
ledningsgrupp. 
 
När utförs kontrollen? 
Andra kvartalet. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Kontrollen dokumenteras i 
mötesanteckningar för 
respektive avdelningsmöte, 
KS ledningsgrupp samt 
uppföljningsrapport intern 
kontroll för KS 2023. 
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3 Årets planerade åtgärder 

3.1 Kritiska processer 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Skapa en rutin för kontroll av förekomst 
av plan för återgång 

Att vid ett eller fler givna tillfällen under 
året kontrollera de sjukskrivningsärenden 
där plan ska finnas men saknas och 
därefter kontrollera status med ansvarig 
chef. 

2023-01-01 2023-09-30 

3.2 Verksamhetsuppföljning 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Kartläggning och uppdatering av filer som 
kommunen själva kan påverka 

En genomgång och kartläggning av alla 
kritiska filer där ställningstaganden görs 
kring behov, förenklingar, möjlighet att 
bygga om/bort riskerna för fel.  
Manuell hantering innebär en risk. Finns 
möjlighet att automatisera delar som inte 
är automatiserade idag? 

2023-01-01 2023-06-30 
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1 Inledning 

Kommunallagen (2017:725) slår i 6 kap § 6 fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en tillräckligt god 
intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås 
allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att 
den bedrivs effektivt och säker med invånarnas bästa i fokus. 

Genomförd risk - och väsentlighetsanalys har pekat ut de områden där kontrollaktiviteter bedöms som nödvän-
diga. Kontrollplanen redogör för vilka kontrollaktiviteter som ska göras och vem som är ansvarig för uppfölj-
ning. Även områden med låg risk omfattas av den interna kontrollen då det ses som en del av verksamhetens 
kvalitetsarbete. 

Uppföljning görs i enlighet med vad som fastställts i kommunfullmäktige. 
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2 Årets prioriterade risker 
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  Konsekvens 

 

Hög (Åtgärdas snarast) Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 5 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska 
uppstå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verk-
samheten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 

 

 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi Kontroll av lönehan-
teringsprocess inom 
sektor 

 
Oriktig lön utbetalas 2. Mindre sanno-

likt 
4. Allvarlig 8.Bör åtgärdas 

Felaktigheter i löneutbetalning är svårt att upptäcka efter att lönen betalats ut varför både medarbetare 

4 

5 

3 1 2 

4 1 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

och chef behöver ha rätt kunskap om både it-stöd för lönehantering, regler enligt kollektivavtal AB samt 
rutiner kring lönehantering före den månatliga kostnadskontroll utförs. 

Regelverk Anställningsprocess 
 

Ogiltigt och/eller fel typ av 
belastningsregister uppvi-
sas i samband med an-
ställning, eller inte alls 

2. Mindre sanno-
likt 

5. Mycket allvarlig 10.Bör åtgärdas 

Det finns flera olika typer av utdrag och medarbetare kan ha beställt fel blankett av utdrag hos polisen 
som ska visas upp i slutskedet av anställningsprocessen. Dvs i samband med att AG erbjuder en person 
arbete.  
 
rätt blankett ska vara 442.5 för kultur och fritids verksamheter 
 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Verksamhet Introduktion av 
nyanställda  

Bristande introduktion på 
ny arbetsplats 

2. Mindre sanno-
likt 

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

I brist på introduktion kan det ta längre tid att komma in i sin yrkesroll och sin roll i organisationen som 
helhet.  
 
Det finns också risk att samverkan och samarbete med andra sektorer försvagas om introduktionen inte 
är anpassad till att möta de människor som framöver ingår individens nätverk. 

Lokalförsörjning 
 

Brist på ändamålsenliga 
lokaler 

5. Mycket sanno-
likt 

5. Mycket allvarlig 25.Åtgärdas 
snarast 

Ändamålsenliga lokaler saknas helt eller är inte anpassade för verksamhetens behov.  
Även om lokalförsörjningsplan och god samverkan mellan sektorer finns fortsatt stort behov av lokaler. 

Inventarier 
 

Bristande kontroll på 
inventarier 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

Inventarier riskerar att försvinna på grund av avsaknad av kontroll på dessa. Nyinköp sker eventuellt i 
onödan eftersom det inte finns något heltäckande register över inventarier. 
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3 Årets planerade kontroller 

3.1 Anställningsprocess 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Ogiltigt och/eller fel 
typ av belastningsregister 
uppvisas i samband med 
anställning, eller inte alls 

Undersöka att utdrag ur 
belastningsregister uppvi-
sats vid nyanställning 
 
Vad kontrolleras? 
Avstämning med anstäl-
lande chefer att korrekt 
utdrag ur belastningsregist-
ret uppvisats i slutet av 
anställningsprocessen. I 
enlighet med rutinen ska 
det dokumenteras i 
kryssrutan i anställningsav-
talet eller på annat sätt i 
individens personliga 
mapp. 
 
Hur sker kontrollen? 
Genom granskning av 
anställningsavtal och 
kontakt med anställande 
chef. Nyanställningar under 
perioden januari-oktober 
2023 ingår i granskningen. 
 
När utförs kontrollen? 
oktober 2023 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
I uppföljningsplan intern-
kontroll. 
 

Samtliga chefer Granskning av avtal och 
avstämning med anstäl-
lande chef 

Inventering 

3.2 Introduktion av nyanställda 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Bristande introduktion 
på ny arbetsplats 

Intervjuer med nyanställda 
kring hur de upplever sin 
introduktion 
 
Vad kontrolleras? 
Intervjuer med nyanställda 
om vad som har fungerat 
eller inte fungerat i intro-
duktionen. Har introdukt-
ionen gett den vägledning 
som verksamheterna 
eftersträvar. Upplever 
personen att sektorn har 
förtydligat arbetsrollen, och 
presenterat personen för 
de som kan tänkas ingå i 
personens nätverk framö-
ver. 
 
Hur sker kontrollen? 
Intervjuer med nyanställda. 
 
När utförs kontrollen? 
Löpande under året 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Resultatet dokumenteras i 
uppföljningsplan internkon-
troll. 
 

Sektorchef Intervjuer med nyan-
ställda kring hur de 
upplever sin introdukt-
ion. 

Intervju 
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3.3 Kontroll av lönehanteringsprocess inom sektor 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Oriktig lön utbetalas 
Följa upp att chefer följer 
rutinen för kostnadskontroll 
inför löneutbetalning. 
 
Vad kontrolleras? 
Genomförs kostnadskon-
troll inom beslutad tidplan?  
Registreras avvikelser 
inom tidplan av medarbe-
tare? 
 
Hur sker kontrollen? 
Samtal och uppföljning av 
dokument från lön varje 
månad som avser  kost-
nadskontroll för EC. Av-
stämning med respektive 
EC för att säkerställa att 
rutiner för avvikelsehante-
ring följs upp. 
 
När utförs kontrollen? 
februari - september  2023 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
I uppföljningsplan intern-
kontroll. 
 

Samtliga chefer Uppföljning av dokument 
ifrån löneavdelningen 
och samtal med ansvarig 
chef. 

Inventering 

3.4 Lokalförsörjning 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Brist på ändamålsen-
liga lokaler 

Uppföljning för att säker-
ställa att sektorn är en aktiv 
part i kommunens arbete 
med lokalförsörjning 
 
Vad kontrolleras? 
Ale kommuns lokalförsörj-
ningsplan 2023-2032 (LFP) 
redogör för kommunens 
lokalbehov och anger 
riktningen för investeringar 
i verksamhetslokaler under 
en tioårsperiod. LFP 
revideras varje år. 
Uppföljning av att sektorn 
är en aktiv part i samar-
betet med lokalförsörj-
ningsenheten och åter-
kopplar förändrade behov 
av lokalförsörjning till 
arbetet med LFP. 
 
Hur sker kontrollen? 
Uppföljande samtal med 
enhetschef anläggning & 
service, som är represen-
tant för sektorn i arbetet 
med lokalförsörjningsplan. 
 
När utförs kontrollen? 
November 2023 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
I uppföljningsplan intern-
kontroll. 
 

Verksamhetschef Uppföljande samtal med 
EC anläggning & service 
utifrån arbetet med 
lokalförsörjningsplan. 

Intervju 
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3.5 Inventarier 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Bristande kontroll på 
inventarier 

Uppföljning av arbetet med 
inventarielistor och sam-
nyttjande 
 
Vad kontrolleras? 
Att varje enhet har en 
uppdaterad lista över 
inventarier och att objekt 
som kan samnyttjas är 
registrerade i Interbook go. 
 
Hur sker kontrollen? 
Granskning av inventarie-
lista ifrån respektive enhet. 
 
När utförs kontrollen? 
September-november 2023 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
I uppföljningsplan intern-
kontroll. 
 

Samtliga chefer Granskning av inventa-
rielista 

Inventering 
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4 Årets planerade åtgärder 

4.1 Anställningsprocess 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Rutinen för belastningsregister implemen-
teras i arbetet med sektorns lovaktiviteter 
och feriejobb. 

 2023-01-01 2023-12-31 

4.2 Introduktion av nyanställda 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Pågående 
Utveckla sektorns introduktion av nyan-
ställda. 

Se över och utveckla introduktionsplanen. 
Komplettera HR:s introduktionsmapp med 
sektorns egna material. 

2022-01-01 2023-12-31 

4.3 Kontroll av lönehanteringsprocess inom sektor 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Kontinuerligt informera om rutinen för 
kostnadskontroll 

 2023-01-01 2023-12-31 

4.4 Inventarier 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Upprätta inventarielista på respektive 
enhet och registrera objekt som kan 
samnyttjas. 

Objekt som kan samnyttjas registreras i 
interbook go 

2023-01-01 2023-12-31 
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