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Protokoll - Föreningsrådet i Ale   
   

Datum och tid   
   

Måndag 29 augusti 2021, kl 18.30-20.00 

Plats     
  

Växthuset, Kultur & fritidskontoret, Älvängen eller  
digitalt via Microsoft Teams   

 

Närvarande 

ledamöter   

Christer Bergström  
Gunilla Wallengren  
Linn Corneliusson  
Lisa Forsberg  
Mikael Staaf  
Robert Werling 
Sandra Domingo 
 

Frånvarande  

ledamöter 

Fredrik Gullbrandsson  
Linda Skånberg 
Ulf Östan 
William Pitsinki 

       

Övriga 

närvarande 

   

Emma Kronberg, fritids- & verksamhetsutvecklare  
Ida Hejdenberg, kultursamordnare 
Helene Persson, idrottskonsulent, RF-SISU Västra 
Götaland 
Sonny Landerberg, ordförande, Kultur & fritidsnämnden 
Staffan Lekenstam, sektorschef  
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1. Mötets öppnande   

Christer öppnade mötet.   

 

  

2. Godkännande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

  

  

3. Val av två justerare  

Till justerare valdes Linn Corneliusson och Robert Werling.   

 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Sonny informerade att ett uppdrag att inkludera investeringsbidraget i 

budgeten ska ges till Sektor kultur & fritid inför budgetarbetet 2023. 

 

 

5. Verksamhetsplan 2022 – prioriterade frågor 

17 föreningar har svarat på den enkät som skickats ut och som omfattar 

coronauppföljning, lokaler och anläggningar, synpunkter på taxor och 

bidragsbestämmelser samt övriga synpunkter. 

 

Beslut 

Mötet beslutade att förlänga svarstiden för enkäten till fredag 2 september 

för att få in fler svar. Sandra ansvarar för att bearbeta Excel-filen med alla 

svar till nästa möte.  

 

a. Bättre underhåll av lokaler och anläggningar 
Gunilla kontaktar Tony Jönsson, Ale kommun, för att få en rapport 
om nuläget på tillgänglighetsarbetet.  
 
Föreningar som har synpunkter på kommunens fastigheter/ 
anläggningar ska kontakta Kultur & fritid, som i sin tur har kontakt 
med övriga kommunala verksamheter (t.ex. Fastighet/Service). 
Ansvarig för lokalfrågor på Kultur & fritid är Martin Andersson.  
 
Beslut 
Lägg in som en uppgift i föreningsrådets årshjul att årligen i maj se 
över kommunens lokalförsörjningsplan och lägga fram synpunkter.  
 
Bjud in Tony Jönsson och Martin Andersson till ett av rådets 
kommande möten, för att tillsammans diskutera lokaler, 
lokalförsörjning, underhåll och föreningarnas behov.  
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b. Anpassade lokaler för föreningsverksamhet 
Sandra gör en bearbetning av enkätsvaren och vi diskuterar eventuella 
åtgärder på nästa möte.  
 

c. Coronauppföljning 
Sandra gör en bearbetning av enkätsvaren och vi diskuterar eventuella 
åtgärder på nästa möte. 
 

d. Föreningspool / Samverkan kring föreningsanställda & 

inköp av tjänster 
Christer har mailat ut information till föreningarna som har tillsyns- 
och driftsavtal med kommunen. Planen är att ha ett uppföljande 
telefonsamtal med föreningarna under hösten, för att få en klar bild 
av föreningarnas nuläge och framtida behov.    

 

 

6. Inför höstens lokala föreningsträffar, 19, 20 och 21 september 
Förslag att genomföra en workshop kring lokaler/anläggningar, som är en 
återkommande fråga på både föreningsträffar och i enkäter.  
 
Förslag att samla in synpunkter och frågor att ta med till möte med Kultur 
& fritidsnämnden den 8 oktober (där föreningsrådet närvarar).  
 
Sandra förbereder ett förslag på presentation av enkätsvaren.  
 
Fördelning av representation på träffarna: 
* Bohus/Surte, 19/9 Linn, Christer, Sandra, Ulf 
* Alafors/Nödinge/Nol, 20/9 Lisa, Robert, Christer, Sandra, Linda 
* Skepplanda/Älvängen, 21/9 Gunilla, Christer, Sandra, Mikael, Fredrik 
 

 
7. Utvärdering av politisk debatt 

Reflektioner från debatten: 
* Svårt att veta vilka frågor tjänstepersoner respektive politiker bör svara på.  
* Till nästa gång kan tjänstepersoner vara på plats och svara på de frågor 
som borde besvaras av dem.  
* Viktigt att följa upp synpunkter från föreningar/föreningsrådet och trycka 
på så att beslut blir fattade.  
* Förtydliga kommunikationsvägar kring fastigheter/lokaler/service – vore 
bra om Martin Andersson deltar på kommande möte med föreningsrådet.  
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8. Rådets arbetsformer 

Mötet diskuterade kring följande:  

* rådets syfte – tillsammans enas om ett tydligt syfte. 

* höja effektiviteten – ta fram konkreta åtgärder och prioritera. Välj en 

fråga i taget att arbeta med – jobba mer med arbetsgrupper? 

* rannsaka oss själva – vad kan var och en bidra med?  

* fördelning av investeringsbidrag – exempel på uppgift som rådet skulle 

kunna vara delaktiga i?  

* marknadsföring av rådet – ex. göra en film om föreningsrådet där vi 

berättar om rådet, aktuella frågor samt hur man kontaktar rådet. Sträva efter 

en större delaktighet - nå ut med information till föreningarna - en 

kontaktperson i varje förening.  

 

 

9. Översyn av bidragsbestämmelser 

Kultur & fritid gör en översyn av gällande bidragsbestämmelser, 

föreningsrådet har möjlighet att komma med feedback på utkastet. 

 

Frågan togs ej upp på mötet, utan alla ledamöter uppmanas att skicka in 

eventuella synpunkter direkt till emma.kronberg@ale.se.  

 

 

10. Aktuell information från Kultur & fritid 

Punkten ströks på grund av tidsbrist.  

 

 

11. Övriga frågor  

Punkten ströks på grund av tidsbrist. 

 

 

12. Nästa möte 

Tid:  Onsdag 14 september, kl 18.30-20.00. 

Plats: Ale Vikingagård, Häljered  

 

Vi erbjuder möjlighet att delta digitalt via Teams på alla möten.  

 

Frågor att ta upp:  

* behovsanpassade lokaler för föreningslivet 

* innehåll och upplägg för de lokala föreningsträffarna 

* rådets arbetsformer 

* genomgång av kommunens ärendehanteringsprocess 

 

  

mailto:emma.kronberg@ale.se
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13. Mötet avslutas 

Christer avslutade mötet.  

 

 

Sekreterare  

Emma Kronberg  
  

Justerat av   

Linn Corneliusson 

Robert Werling 
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Bilaga 1. Verksamhetsplan 2022 – Föreningsrådet i Ale 

 

Årligen återkommande / löpande uppdrag 
Översyn av bidrag och taxor  Årligen göra en översyn av kommunens bidrag samt taxebestämmelser.  

Tas upp som en punkt på vårens lokala föreningsträffar. 

Sammanställning av synpunkter lämnas till kultur & fritidsnämnden innan sommaren.  

Föreningsrådets roll som 
remissinstans 

Ständigt påminna om föreningsrådets funktion som remissinstans i aktuella frågor som rör föreningslivet.  

Säkerställa att rådet får träffa KFN:s AU samt KFN löpande under året.  

Informationsutskick till 
skolorna (via Unikum)  

Ett samlat föreningsutskick via Unikum i början av varje termin, dvs två gånger per år.  Ale Fritid samlar in och 

sammanställer informationen.  

Lokala föreningsträffar  Genomförs vår (mars) samt höst (september) fördelat på tre områden:  
- Surte/Bohus 
- Nödinge/Nol/Alafors  
- Älvängen/Skepplanda 

Evenemangskalender – få in 
mer innehåll  

Sprida information om både kalendern på hemsidan Föreningar i Ale samt evenemangskalendern på ale.se (som är 

till för alla publika föreningsevenemang i Ale). Få föreningar att lägga upp sina evenemang.  

Hemsida / Webbportal för 
föreningar i Ale  

Hemsida med information om föreningsrådet, föreningar i Ale samt föreningsaktiviteter och -information. Sidan är 

rådets primära kommunikationskanal, med ale.se/foreningsradet samt Facebook-sidan Föreningar i Ale som 

komplement. Protokoll och kallelser finns under Dokument. Länk: https://www.svenskalag.se/foreningariale 

Föreningsgalan Årligen vara delaktiga i att utse pristagare samt vara representerade på galan.  

Erbjuda fortbildning Använda en del av rådets budget till att genomföra föreläsningar, t.ex. ledarskaps- & inspirationsföreläsning. 

 

  

https://www.svenskalag.se/foreningariale
https://www.svenskalag.se/foreningariale
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Prioriterade frågor under 2022 
INSATS/ÖNSKEMÅL ÅTGÄRD/GENOMFÖRANDE STATUS ANSVARI

G 
1. PRIOPUNKT 1:  
2. Bättre underhåll av lokaler och 

anläggningar 

• Verka för att KFN sätter en årlig budget för 
investeringsbidrag.  

• Möjlighet till att ge synpunkter på de 
underhållsplaner som finns.  

 

Frågan framfördes till KFN:s AU i november 
2021. AU var positiva till att ta upp frågan i 
sina partigrupper. Rådet behöver påminna om 
detta inför budget 2023. Följ upp på nästa 
möte med AU.  

Rådet 

PRIOPUNKT 2:  
Anpassade lokaler för 
föreningsverksamhet 
(Ale kommuns 
lokaler/fastigheter) 

• Stöd till föreningar som har behov av nya/bättre 
lokaler för att kunna utveckla sin verksamhet. 

• Kontakt med K&F:s lokalstrateg för att veta vilka 
lokaler som kommunen förfogar över och vilka 
möjligheter som finns.  

Sektor Kultur & fritids enhetschef för 
anläggning och service, Martin Andersson, 
har en dialog med rådet. Finns det behov av 
att göra en behovsinventering med 
föreningarna – 3-5 årshorisont? Som ett 
komplement till kommunens 
lokalförsörjningsplan.  

Rådet 

PRIOPUNKT 3:  
Coronauppföljning 

Följa upp effekterna av pandemin. Finns behov av 
insatser/åtgärder? Diskutera frågan tillsammans med 
tjänstepersoner och politiker inom Kultur & fritid.  

Uppföljning på pandemins effekter behöver 
göras även under 2022. Ta fram en enkät och 
skicka ut till föreningar under maj.  

Rådet / 
Emma 

Synliggör föreningars goda 
initiativ / Nätverksforum 

• Föreningsfrukost för idrottsföreningar – ny 
mötesplats/dialogforum.  

Genomförs under våren 2022, andra fredagen 

varje månad (start 10/2).   

Emma & HP 

Föreningspool / Samverkan 
kring föreningsanställda & 
inköp av tjänster 

Tre identifierade områden:  

• Lokalvård – sex föreningar är intresserade av att göra 
gemensam offertförfrågan hos städföretag.  

• Ekonomi/Administration – samla intresserade 
föreningar till en träff för att fastställa behoven, finns 
en person som kan erbjuda tjänster.  

• Vaktmästeri/Anläggningsskötsel – avstämning med 
intresserade föreningar för att klargöra behov och titta 
på möjliga lösningar. 

Jennylund är ett identifierat område som 
skulle kunna bli en pilot, där AJRK är 
intresserade av att anställa en vaktmästare 
och sälja timmar till andra föreningar i 
närområdet. 
Christer ansvarar för att jobba vidare med 
frågan tillsammans med Ale fritid under våren 
2022.   

Christer & 
Ale Fritid 

Föreningslokaler för uthyrning - 
tillgänglighetsinventering 

• På ale.se under Kultur & fritid > Mötesplatser > 
Föreningslokaler, finns samlad info om 
föreningslokaler som går att hyra.  

Behov av att göra tillgänglighetsinventering 
av föreningslokaler. 

Med stöd 
från Ale 
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• Inventering av föreningslokaler Fritid / DHR 
Ale 

 

 

Bilaga 2. Föreningsrådets årshjul 2022 

 

Datum  Tid Plats Typ av möte Ärenden 
Ons 2 feb 18.30-20.00 Fysiskt + Teams Rådsmöte • Ev. ändring av drifts- & skötselavtal 

• Uppdatering av verksamhetsplan 

• Coronaläget – uppdatering 

• Hemsidan Föreningar i Ale – avstämning  

Ons 9 mar 19.00-21.00 Teatern, Ale kulturrum + 

Facebook 

Föreningsgalan • Prisutdelning  

• Presentation av föreningsrådet 

31 mar 13.00-16.30 Fysiskt Delta på Kultur & fritidsnämnden • Presentation av föreningsrådet 

Mån 28 mar 

Tis 29 mar 

Ons 30 mar 

19.00-20.30 

19.00-20.30 

19.00-20.30 

 

 

Lokal föreningsträff Bohus/Surte 

Lokal föreningsträff Alafors/Nol/Nödinge 

Lokal föreningsträff Skepplanda/Älvängen 

• Synpunkter på bidrag & taxor 

Tors 7 apr 18.30-20.00 Fysiskt + Teams Rådsmöte  • Uppföljning lokala föreningsträffar 

Tis 31 maj 18.30-20.00 Fysiskt + Teams Rådsmöte  • Översyn kommunens bidrag och taxor 

• Arrangera partiutfrågning 

PREL: Tis 23 

aug 

18.00-21.00 Fysiskt Partiutfrågning / Debatt inför valet • Hur skapar ditt parti goda 

förutsättningar för föreningslivet i Ale? 

Mån 29 aug 18.30-20.00 Fysiskt + Teams Rådsmöte  • Förbereda lokala föreningsträffar 

• Resultat föreningsenkät 

Mån 19 sept 

Tis 20 sept 

Ons 21 sept 

19.00-20.30 

19.00-20.30 

19.00-20.30 

 Lokal föreningsträff Bohus/Surte 

Lokal föreningsträff Alafors/Nol/Nödinge 

Lokal föreningsträff Skepplanda/Älvängen 

•  

27 sept  Fysiskt  Delta på Kultur & fritidsnämndens 

arbetsutskott 
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Tors 6 okt 18.30-20.00 Fysiskt + Teams Rådsmöte • Uppföljning lokala föreningsträffar 

• Inför stormöte 

Ons 22 nov 18.30-20.30 Teatern, Ale kulturrum Stormöte inkl. föreläsning / workshop  

 


